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Moda i styl: elita i dwór Majów (Jaina 600-900 n.e.).
Wystawa czasowa
Celem ekspozycji była prezentacja mody panującej na dworze majańskim
w okresie 600-900 roku n.e. na podstawie wyglądu ﬁgurek glinianych znalezionych na wyspie Jaina u wybrzeży Meksyku. Wyspa ta w tzw. „okresie klasycznym”
rozwoju kultury Majów (250-900 r. n.e.) pełniła szczególną funkcję. Zasiedlona
została, jak się wydaje, około 200 r. n.e. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie od
jukateckiego hail na – „dom wodny”, być może w nawiązaniu do warunków panujących na wyspie – otoczona jest ona namorzynami i bagnistym, podmokłym
wybrzeżem. Zachodnia ekspozycja wyspy względem linii brzegowej stałego lądu
korespondowała z kolei metaﬁzycznie z zachodem słońca, symbolizującym
śmierć. Mieszkańcy stopniowo przekształcali kompleksowo rzeźbę wyspy, tworząc rozległe, sztucznie usypane platformy, na których wznoszono kolejne budynki o charakterze sakralnym, a także niwelując depresje. Materiał skalny, jakiego
użyto w tym celu, przywożono łodziami ze stałego lądu.
Prezentowana w MNS kolekcja odpowiada szczytowemu okresowi rozwoju
kultury Wyspy Jaina (600-900 r. n.e.). Wówczas to wyspa, jak można przypuszczać
na podstawie monumentalnej architektury, zwyczaju stawiania stel i analizy lokalnych hieroglifów, znajdowała się we władaniu rodu określającego się jako Jo’l
(„czaszka”). Sama natomiast wyspa odznaczała się własnym glifem-emblematem
Kaan („niebo”). Fakt ten wskazuje na suwerenność polityczną wyspy Jaina, będącej zapewne odrębnym organizmem państwowym (ajawil, ajawlel). Figurki
z Jainy, które podziwialiśmy w Szczecinie, znajdowane były na rozległym obszarze, od Veracruz po północne obszary Jukatanu. Fakt ten odczytywany był jako
dowód na ważne miejsce Jainy w sieci powiązań gospodarczych i handlowych
regionu. Wyspa jednak, mimo swego znaczenia w świecie żywych, stopniowo
przekształcała się w olbrzymie cmentarzysko. Powstawały kolejne monumentalne
kompleksy ceremonialne: Zayosal, Zacpool, Akná oraz Grupa Centralna. Wyspa
Jaina u szczytu swej świetności funkcjonowała już jako centrum sepulkralne obsługujące prawdopodobnie także społeczności zamieszkujące region Puuc i Chenes. Zarejestrowano tu około 20000 grobów, z których 1000 przebadano
archeologicznie. Zmarłych składano bezpośrednio w jamach grobowych. Ciekawostką jest zupełny brak grobowców. Niektóre ciała (dzieci) chowano w dużych
naczyniach ceramicznych. W grobach deponowano wyposażenie, np. ceramikę,
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ozdoby z muszli bądź kamieni półszlachetnych, narzędzia, czasem instrumenty
muzyczne. W usta zmarłym wkładano paciorek z jadeitu. Do wyposażenia pochówków zaliczają się także przedstawiane w Szczecinie ﬁgurki gliniane postaci
ludzkich. Spoczywały one na piersi zmarłego lub w jego rękach. Groby wyposażano w jedną bądź dwie ﬁgurki. Są to przedmioty o wysokości 25-65 cm, wykonane z pomarańczowej gliny. Pierwotnie były one malowane – przede wszystkim
ochrą oraz niebieskim barwnikiem. Figurki te zadziwiają swoim realizmem i dbałością o detale, które to cechy składają się na „styl Jainy”. Zwłaszcza ów zaskakujący realizm rysów postaci ludzkich skłaniał badaczy do przypuszczeń, że być
może są one portretami zmarłych, których w nie wyposażono. Okazuje się jednak, że płeć i wiek postaci przedstawionej w glinie często nie koresponduje z wiekiem i płcią zmarłego. Ponadto z biegiem czasu zaczęto je wykonywać częściowo
z form, a sposób przedstawiania postaci ludzkich uległ standaryzacji. Figurki
z formy zazwyczaj umieszczano w pochówkach zdeponowanych bezpośrednio
w ziemi, te wykonane ręcznie z kolei ze zmarłymi pochowanymi w naczyniach.
Figurki z Jainy znajdowane były głównie w kontekście sepulkralnym. Wydaje się
jednak raczej błędem interpretowanie ich jedynie jako elementu obrządku pogrzebowego. Dowodzi tego wspomniany, bardzo rozległy obszar, na jakim są odkrywane przez archeologów, nie tylko jako wyposażenie grobów, ale jako
przedmiot handlu i dalekosiężnej wymiany kulturowej.
Jak wspomniano, pokazane w Szczecinie ﬁgurki pochodzą z okresu świetności
wyspy Jaina, przypadającego na okres klasyczny kultury Majów (600-900 r. n.e.).
Około stu lat później wyspa podzieliła los wielu innych majańskich miast-państw
– została opuszczona i uległa stopniowej pauperyzacji. W momencie przybycia
Hiszpanów do Nowego Świata pełniła już tylko funkcję osady rybackiej należącej
do całkiem innego organizmu państwowego.
Wystawa powstała jako efekt współpracy Muzeum Narodowego w Szczecinie
(kurator Bartłomiej Rogalski), Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (kurator Katarzyna Barska) i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (kurator Agnieszka Mączyńska). Zaprezentowano ogółem 31 obiektów
wystawienniczych, z których większość wypożyczono z Państwowego Muzeum
Etnograﬁcznego w Warszawie oraz z Ethnologisches Museum w Berlinie. Wystawę wzbogaciła także oprawa multimedialna samej ekspozycji oraz imprezy towarzyszące, w tym zabawy dla dzieci przybliżające kulturę Majów. W trakcie
pobytu wystawy w Szczecinie przygotowano również wykłady zaproszonych specjalistów pt. „Współcześni Majowie” dr. Kacpra Świerka oraz „O wrogach, umarłych i ludziach z nieba: opowieści dziadka Vicente z ludu Arabela (Amazonia
północno-zachodnia)” mgr. Filipa Rogalskiego.
Wystawa prezentowana była w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Zbiegła się
ona z dwoma niezwykle ważnymi dla Meksyku wydarzeniami. Pierwsze to dwu-
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setna rocznica wojny o niepodległość tego kraju (1810 rok), drugie natomiast to
setna rocznica rewolucji meksykańskiej (1911 rok). Warto pamiętać również, że
potomkowie Majów, ludzie identyﬁkujący swoją tożsamość kulturową bezpośrednio z nimi, są dziś obywatelami państw takich jak Meksyk, Gwatemala, Honduras, El Salvador i Belize. Ludzie ci tworzyli historię nowożytną tych państw.
Mało kto wie, że ostatnie wolne miasta-państwa Majów – Tayasal i Zacpeten
w Gwatemali – uległy Hiszpanom dopiero w 1697 roku. Później zaś powstania
plemion majańskich wybuchały m.in. w Meksyku w latach 1712 (powstanie ludu
Tzeltal) i 1868 (powstanie plemienia Tzotzil). Były to zawsze konﬂikty o bardzo
złożonym, heterogenicznym podłożu – etnicznym, ekonomicznym i politycznym. Świadkami ostatnich poważnych niepokojów byliśmy w 1994 roku w stanie
Chiapas na południu Meksyku.
Wspomnieć należy, że wśród Organizatorów umieszczono logo następujących
instytucji meksykańskich: „Mexico 2010. Bicentenario Independencia Centenario
Revolucion”, „Instituto Nacional de Antropologia e Historia”; „Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes”.
Wystawa „Moda i styl: elita i dwór Majów (Jaina 600-900 n.e.)” posiada wydany drukiem katalog, dostępny także w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Jest to praca zbiorowa, przedstawiająca nie tylko prezentowane na wystawie zabytki, ale także w sposób znacznie bardziej szczegółowy zasygnalizowane powyżej
problemy badawcze nad Majami.
Bartłomiej Rogalski
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