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CHOROBY I ICH LECZENIE W KULTURZE MAJÓW 

W EPOCE PREKOLUMBIJSKIEJ  I  KOLONIALNEJ  
The Diseases and Their Treatment 

in Mayan Culture in pre-Columbian and Colonial Era 

Streszczenie 
Artykuł omawia problematykę chorób, na które 

zapadali Majowie w okresie prehiszpańskim i prezentuje 
ówczesne sposoby leczenia różnych schorzeń. Praca po-
dzielona została na sześć części i wstęp; ponadto dołą-
czona została tabela roślin leczniczych używanych przez 
Majów do dziś. W pierwszych trzech częściach, dzięki 
zachowanym współczesnym źródłom, prezentowane są 
osiągnięcia medycyny ludowej Mezoameryki. Źródła ar-
cheologiczne dostarczają ważnych informacji na temat 
chorób, nękających Majów w okresie przed hiszpańskim 
podbojem, zwłaszcza w okresie klasycznym (250-900 r. 
n.e.). Niestety, hiszpańska konkwista przyniosła regres w 
osiągnięciach medycyny Majów. Ostatnia część artykułu 
próbuje zrekonstruować sposoby leczenia Majów na pod-
stawie kuracji aplikowanych przez Ah-Meno’ob. 

Summary 
The article discusses the problems of treat-

ment in Mayan culture the pre-Hispanic epoch, 
and it consists of six parts as well as an introduc-
tion and the table of applications of medicinal 
plants used by the Mayas up to nowadays. In the 
first parts, the contemporary sources of the science 
related to Mesoamericans folk medicine is pre-
sented. The archaeological sources provided im-
portant information about the diseases that pla-
gued the Mayas in the days before the Spanish 
conquest, especially in the classical period (250-
900 AD). Unfortunately, Spanish Conquest 
brought a regress in Mayas medicine. The last part 
of the article attempts to reconstruct Mayans treat-
ment based on a current practice by Ah-Meno’ob. 
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Cywilizacja Majów uchodzi w oczach wielu naukowców za najwyżej rozwiniętą 
cywilizację autochtonów amerykańskich. Obszar zamieszkiwany przez Majów obejmu-
je meksykańskie stany Chiapas i Tabasco, półwysep Jukatan, republiki Belize (dawny 
Honduras brytyjski), Gwatemalę, częściowo Salwador i północną część Hondurasu. Po-
czątki kultury Majów pochodzą z tzw. okresu preklasycznego (1000 r. p.n.e. - 250 r. 
n.e.). Powstały wtedy na Wyżynie Gwatemalskiej i w dolinie Mirador, w Campeche 
pierwsze miasta-państwa Majów. Największy rozkwit ich kultury nastąpił w tzw. okre-
sie klasycznym (250 r. n.e. - 900 r. n.e.). Między 800 a 900 n.e. cywilizacja Majów zna-
lazła się w stanie ciężkiego, trudnego do przekonującego wyjaśnienia, kryzysu. Prawie 
wszystkie miasta rozwijające się w gwatemalskim departamencie Petén, Belize, Cam-
peche, Chiapas oraz w dolinach rzek Usumacinta i Motagua zostały opuszczone. Cywi-
lizacyjne centrum Majów przeniosło się na półwysep Jukatan. Rozpoczął się okres 
postklasyczny (900-1517 r. n.e.), który trwał aż do przybycia Hiszpanów.  
 

                     
* Dr Andrzej Ulmer – kierownik Muzeum Politechniki Warszawskiej, badacz kultur mezoamery-
kańskich, współpracownik CESLA UW. 
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Nie ulega wątpliwości, że w epoce prekolumbijskiej, szczególnie zaś w okresie 
klasycznym, powstawały, spisane hieroglifami, traktaty medyczne. Niestety biali zdo-
bywcy malowane księgi Majów uznawali za przejaw działalności szatana i bezwzględ-
nie je niszczyli, pozbawiając badaczy ogromnej części wiedzy o prekolumbijskiej me-
dycynie.  

W naukowej i popularnonaukowej literaturze polskiej można znaleźć bardzo 
niewiele o sposobach leczenia chorób w prehiszpańskiej Ameryce1. Medycyna Mezoa-
meryki, a w szczególności medycyna Majów prehiszpańskich, poza przypadkowymi 
i fragmentarycznymi wzmiankami nie ma żadnego odzwierciedlenia w polskich publi-
kacjach. Niniejszy tekst stanowi więc zarówno pewną próbę wypełnienia tej luki, jak 
również może być przyczynkiem i zachętą do dalszych prac w tej dziedzinie. Ramy 
chronologiczne tekstu obejmują okres klasyczny i postklasyczny a także epokę kolo-
nialną, ze względu na wzmiankowany już brak danych z czasów poprzedzających hisz-
pański podbój oraz pewne przemieszanie informacji o medycynie Majów z informacja-
mi o medycynie europejskiej w dziełach epoki konkwisty i kolonialnej. W celu uzupeł-
nienia prezentowanej problematyki musiałem odwołać się do współczesnych badań et-
nobotanicznych. Poświęciłem też kilka słów chorobom trapiącym Majów w epoce pre-
kolumbijskiej i wczesnokolonialnej, gdyż przedstawiając sposoby leczenia logiczne jest 
ukazanie dolegliwości zdrowotnych, na które te metody stosowano. Nie zgłębiałem bar-
dziej szczegółowo problemu wpływu chorób przywiezionych z Europy i dziesiątkują-
cych Majów po konkwiście gdyż wykroczyłoby to nadmiernie poza ramy niniejszego 
tekstu i bardziej należy do problematyki europejskiego podboju Mezoameryki i jego 
skutków. Przechodząc do meritum sprawy wypada zacząć od krótkiego opisu materiału 
źródłowego. 

Źródła archeologiczne  

Prace archeologiczne w zakresie omawianej kwestii koncentrują się głównie na 
badaniu szkieletów ludzkich, zachowanych w pochówkach Majów. Jako że gorący 
i wilgotny klimat tej części Mezoameryki nie sprzyja dobremu zachowaniu szczątków 
ludzkich, szczególną uwagę naukowców przyciągają zęby2. Interesujące jest, że główną 
motywacją inspirującą wielu naukowców do działania była chęć wyjaśnienia przyczyn 
kryzysu, jaki w latach 800-1000 r. n.e. doprowadził do wyludnienia prawie wszystkich 
miast okresu klasycznego. Dlatego też w ciągu ostatnich dziesięcioleci prace te miały 
charakter bardzo interdyscyplinarny. Zajmowano się środowiskiem, jego rekonstrukcją 
z epoki klasycznej i wpływem, jaki mogło mieć na kondycję ówczesnych Majów. Pro-

                     
1 Nieliczne przykłady to m.in.: Jurgen Thorwald, Dawna medycyna – jej tajemnice i potęga, 
Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru, Warszawa 1990 oraz Zdzisław Jan Ryn, Medycyna 
indiańska, Kraków 2007. Pierwsza z tych książek jest dość ogólnikowa ze względu na bardzo 
szerokie potraktowanie tematu w kategoriach geograficznych i chronologicznych, druga zaś 
wnosi dużo większą dawkę wiedzy, ale autor koncentruje się, w przeważającej mierze, na medy-
cynie Indian z Ameryki Południowej.  
2 Andrew Kenneth Scherer, Dental Analysis of Classic Period Population Variability in the Maya 
Area, Dissertation, Texas A & M University, 2004. 



Choroby i ich leczenie w kulturze Majów… STUDIA – ESEJE  
 

Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 5-31 7  

wadzono oględziny i pomiary szkieletów, by uzyskać wiedzę na temat wzrostu i ze-
wnętrznego wyglądu Majów klasycznych, a także analizowano zawarte w kościach stałe 
izotopy węgla i azotu w celu ustalenia diety tego ludu. Podjęto także badania kodu 
DNA w nadziei, że genetyka może rzucić sporo światła zarówno na zdrowotność Ma-
jów, jak i na ich interakcje z innymi ludami Mezoameryki3. Wykopaliska prowadzono 
w takich miastach jak Tikal, Calakmul, Copán, Dos Pilas, Altar de Sacrificios, Aguate-
ca, Seibal, Piedras Negras etc. Wielu archeologów od dziesięcioleci interesowało się 
materiałem kostnym. W latach 60. XX w. William Haviland przebadał około 200 gro-
bów w Tikal. Do swoich badań wybrał 55 szczątków ludzkich. Jego ustalenia odnośnie 
stanu zdrowia i diety mieszkańców Tikal utrzymały się przez ponad ćwierć wieku 
wspierając teorię o dewastacji środowiska i niedożywieniu Majów pod koniec okresu 
klasycznego4. Z biegiem czasu, powoli zaczął się zmieniać punkt widzenia na tezy 
Havilanda. Lori Wright pod koniec lat 90. XX w. rozpoczęła prace nad szczątkami 
ludzkimi z Tikal. Nowością jej pracy było porównanie szkieletów Majów starożytnych 
ze szkieletami Majów pomordowanych przez prawicowe reżimy w Gwatemali w latach 
80. XX w. Potwierdziła niektóre wnioski Havilanda, ale pozostałe zinterpretowała ina-
czej5. Jeszcze bardziej krytyczne uwagi odnośnie artykułów Havilanda wnieśli Mario 
A. Vásquez Gómez6 i Lindi J. Masur7. Lori Wright przeprowadziła serię interesujących 
badań w rejonie Petexbatún i nad Río Pasión8. Obszar Petexbatún ze względu na wyjąt-
kowe znaleziska rzucające nowe światło na kryzys IX w. n.e. był miejscem działalności 
Kitty Emery zajmującej się środowiskiem i fauną epoki klasycznej oraz ich oddziały-
waniem na życie ówczesnych Majów. Interesujące są też wyniki badań Amadora Minja-
resa dotyczące ludzkich kości znalezionych w jaskiniach w Dos Pilas9.  

Wszakże nie tylko materiał kostny jest istotny dla poznania stanu zdrowotności 
Majów z epoki prehiszpańskiej. Analiza sztuki tego ludu przyniosła liczne fascynujące 

                     
3 B. Scott Aubry, B.A., M.A., Population Structure and Interregional Interaction in Prehispanic 
Mesoamerica; a Biodistance Study. Dissertation, The Ohio State University, 2009. 
4 William A. Haviland, „Stature at Tikal, Guatemala; Implications for Ancient Maya Demography 
and Social Organization”, w: American Antiquity, Society for American Archaelogy, USA, vol. 
32, nr 3, jul 1967, ss. 316 i następne. William A. Haviland, Tikal, „Guatemala and Mesoamerican 
Urbanism” w: World Archaeology, vol. 2, 1970, ss. 186-198. 
5 Lori E. Wright, Mario A. Vásquez, „La estatura en Tikal; una visión forense” w: XIV Simposio 
de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001, ss. 902-909. 
6 Mario Alberto Vásquez Gómez, Elaboración de formularios de medición de huesos largos en 
contexto forense para estimar estatura y su aplicación en restos oseos prehispánicos; el caso de 
Tikal, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2004. 
7 Lindi J. Masur, „Stature trends in Ancient Maya Populations; Re-examing Studies from Tikal 
and Altar de Sacrificios”, w: Totem; University of Western Ontario Journal of Anthropology. Vol. 
17, issue 1, article 10, 2009, ss. 12-22. 
8 Lori E. Wright, „Enfermedad, salud y el colapso Maya en tierras bajas”, w: VII Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1994, ss. 462-468; Lori E. Wright, „La dieta 
antigua y evolución social de los Mayas del Río Pasión, una visión isotópica”, w: VIII Simposio 
de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1995, ss. 258-268. 
9 Amador Minjares, Human Skeletal Remains of the Ancient Maya in the Caves of Dos Pilas, 
Guatemala, Texas A&M University, 2004. 
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informacje nie tylko z dziedziny estetyki. Zdaniem wielu badaczy, rzeźba i płaskorzeź-
ba Majów okresu klasycznego zdradza wyraźne trendy w kierunku indywidualnego por-
tretu. Przykładem mogą być stiuki i płaskorzeźby, przedstawiające władców miasta Pa-
lenque. Zdaniem amerykańskiej archeolożki Merle Green Robertson wskazują one licz-
ne ułomności fizyczne i choroby, jakie trapiły dynastię rządzącą tym miastem10.  

Źródła pisane 

Źródła pisane dotyczące stanu zdrowia i lecznictwa Majów epoki prehiszpań-
skiej i kolonialnej pochodzą z różnych dzieł pisanych między XVI a XIX w. Niestety, 
z powodu barbarzyństwa białych zdobywców nie dysponujemy żadnym oryginalnym 
tekstem sprzed konkwisty dotyczącym tubylczej medycyny. Z okresu po hiszpańskim 
podboju zachowały się zarówno traktaty medyczne, jak kroniki historyczne, dzieła pro-
fetyczne, kalendarzowe, teologiczne, w których można znaleźć różne wzmianki 
o majańskiej medycynie. Autorami tych tekstów byli Hiszpanie i Indianie piszący alfa-
betem łacińskim we własnym języku lub po kastylijsku. Wypada w skrócie przedstawić 
je, zaczynając od dzieł medycznych.  

Pierwsze traktaty medyczne na Jukatanie powstały dopiero w XVIII w. Wśród 
nich należy wymienić „Libro de medicinas muy seguro para curar varias dolencias con 
yerbas muy experimentadas y provechosas de esta provincia de Yucatan” pochodzące 
z 1751 r., „Quaderno de medicinas y las yerbas de la Provincia experimentadas por 
Xtovl de Heredia” prawdopodobnie z 1785 r. oraz „Libro del Judío” z drugiej połowy 
XVIII w. Te trzy dzieła stanowią istotne źródło wiedzy medycznej, aczkolwiek zawarte 
w nich informacje stanowią osobliwą mieszankę majańskich metod leczenia. Pierwsze 
z tych dzieł liczy sześćdziesiąt jeden stron i jest przechowywane w bibliotece Crescen-
cio Carillo y Ancona w Meridzie na Jukatanie. Dzieło jest anonimowe i zawiera recep-
tury, poczynając od strony szesnastej, bowiem strony od pierwszej do piętnastej zaginę-
ły. Nie ma wykazu chorób, a za to jest lista leków z zaleceniami, na jakie choroby skut-
kują. Leki te przeznaczone są dla ludzi, wołów, koni, psów, kur i innych zwierząt. Ma-
my tu zatem środki na dolegliwości serca, na katar, przeziębienie, wzdęcie, skurcz, 
wstrzymanie gazów, ból gardła, astmę, melancholię, a nawet na brak własnego zdania. 
Wśród zalecanych lekarstw pochodzenia europejskiego są także liczne leki wywodzące 
się z medycyny Majów, które zostały zapisane pod oryginalnymi indiańskimi nazwami. 
Są to przede wszystkim różne zioła i inne rośliny lecznicze takie jak Chacah – Bursera 
simaruba, xk'ooch – Ricinus communis, xucul – portulaka, xpak umpak – jaskółcze zie-
le, chim tok – Krugiodendron ferreum, xbaakel ak – bazylia, k'ok' obche' – Pilocarpus 
racemosus, chalche – Pluchea odorata, xkanlol – Tecoma stans, pomolche - Iatropha 
gaumeri, dzulub tok – Bauhinia divaricata, etc.  

Drugie z wymienionych dzieł składa się z pięćdziesięciu dziewięciu stron, na 
których zawartych jest sto czterdzieści jeden receptur i jest przechowywane w Centro de 

                     
10 Merle Green Robertson, Marjorie S. Rosenblum Scandizzo, M.D., John R. Scandizzo, M.D., 
„Physical Deformities in the Ruling Lineage of Palenque and the Dynastic Implications”, w: The 
Art, Iconography & Dynastic History of Palenque, Part III, 1976 [2004], ss. 59-86. 
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Apoyo para las Investigaciones Históricas, w Meridzie. Autorem był przypuszczalnie 
Cristóbal de Heredia. „Quaderno....” ma nieco inny układ niż „Libro...”, zawiera bo-
wiem rozdziały z nazwą choroby i środki jakie należy na nią zastosować. I tu pojawiają 
się liczne leki indiańskie, przy czym wywodzą się one z wiedzy medycznej Majów i lu-
dów Nahua. Pośród medykamentów majańskich wymienione są m.in. xpak umpak i xa-
nab mucuy – Euphorbia hirta zaś wśród leków plemion posługujących się językiem na-
huatl znajdują się np. xochinacaztli – Cymbopetalium penduliflorum, xochiocotzol – 
Liquidambar styraciflua, xochipahtli – Cosmos sulphureus.  

Niektóre sposoby rozpoznania danej dolegliwości są wzięte żywcem z medycyny 
Majów11. Do takich zalicza się dokładne obserwowanie moczu. Tak więc, gdy mocz jest 
żółty należy domniemywać, że pacjent jest zdrowy, gdy mocz jest biały, wskazuje to na 
oziębłość, gdy czerwonawy – rozgorączkowanie, gdy biały mętny – słabe trawienie, gdy 
czarny – oznacza śmierć12.  

Trzeci traktat napisał włoski lekarz Giovanni Francesco Mayoli znany jako Don 
Ricardo Osado el Judío. Jedyny oryginalny egzemplarz liczy 156 stron i jest przecho-
wywany w Peabody Museum przy Uniwersytecie Harvarda. W bibliotece Crescencio 
Carrillo y Ancona w Meridzie znajduje się fotokopia tego dzieła mająca 143 strony i do-
łączone strony z nieznanego traktatu medycznego Majów napisanego w języku jukatec-
kim, alfabetem łacińskim. Na ósmej stronie indiańskiego tekstu pojawiają się dwa na-
zwiska: Dionicio Chay Sax i Justino Ucan. Byli to Majowie, ale dokładnie nie wiado-
mo, jaki był ich związek z tą książką. W „Libro del Judío” najpierw zamieszczono listę 
roślin leczniczych, a później wytłumaczono, na co pomagają i czym się charakteryzują. 
Wymieniono więcej niż sto chorób, a ponadto, w partii anatomicznej, siedemdziesiąt 
osiem nazw części ludzkiego ciała. Podobnie jak w powyższych dwóch dziełach tu 
również zamieszczono liczne rośliny pochodzące z medycyny Majów.  

Oprócz trzech wymienionych powyżej dzieł medycznych pochodzenia europej-
skiego (nie wliczając w to niewielkiego fragmentu pewnego medycznego traktatu Ma-
jów dołączonego do meridzkiego egzemplarza „Libro del Judío”), na uwagę zasługują 
jeszcze dwie prace hiszpańskich autorów: franciszkanina Diega de Landy: „Relación de 
las cosas de Yucatán” z ok. 1563 r. i teologa Pedra Sancheza de Aguilara: „Informa 
contra idolatorum cultores del Obispado de Yucatán” z ok. 1613 r. Obydwa te dzieła nie 
dotyczą medycyny, ale zawierają różne wzmianki o stanie zdrowia i lecznictwie Majów 
(drugie dzieło ukazuje także stan zdrowia psychicznego i fizycznego kolonistów13) 
z epoki tuż przed i po konkwiście. Dzieło Landy jest niezbyt długim kompendium wie-
dzy o Majach jukatańskich z XVI w. Jego autor wsławił się w 1562 r. spaleniem bliżej 
nieznanej liczby malowanych ksiąg i okrutnym prześladowaniem Majów, którzy 
w ukryciu praktykowali dawną religię. To słynne auto da fe Landy przysporzyło mu 
czarnej legendy, bowiem współcześni badacze oskarżają go o to, że odciął naukę od 
źródeł o starożytnej kulturze tego indiańskiego ludu. Landa jednak, zapewne w znacznej 

                     
11 Ruth Gubler, „Antiguos documentos de medicina maya”, w: Anales Antropológicos, UNAM, 
México, 34, 2000, ss. 321-349. 
12 Ibidem. 
13 Przypis autora. 



STUDIA – ESEJE Andrzej Ulmer  
 

10 Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 5-31 

mierze przypadkowo, zrehabilitował się, gdyż w swoim „Relación…” przekazał krótką 
informację o hieroglifach, a dzięki temu na przełomie lat 50. i 60. XX w. radziecki nau-
kowiec Jurij Walentynowicz Knorozow był w stanie udowodnić fonetyczność pisma 
Majów i wskazać sposoby, jak należy je odczytywać. Dlatego też współcześni badacze 
są w stanie rozszyfrować prawie 80% tekstów zachowanych na ścianach świątyń i pała-
ców oraz na naczyniach ceramicznych. Pedro Sánchez de Aguilar opisał m.in. stan 
zdrowia ludności Jukatanu, choć czyniąc to z teologicznego punktu widzenia, przyczynę 
wszelkich kłopotów zdrowotnych widział w knowaniach szatana. Pod tym względem 
nie różnił się zbytnio od Indian, którzy chorobę uznawali za efekt działania sił nadprzy-
rodzonych lub czarów. Sánchez de Aguilar znał też prawdopodobnie z autopsji przypa-
dek tzw. „gadającego diabła” z Valladolid na Jukatanie, który swymi działaniami szko-
dził zdrowiu, głównie psychicznemu, mieszkańców tego miasta i okolic.  

Odrębną kategorię źródeł pisanych stanowią dzieła napisane przez autorów in-
diańskich. Specyficzną rolę odgrywają tzw. Księgi Chilam Balam. Księgi te powstawa-
ły na Jukatanie między końcem XVI a połową XIX w., niezależnie w różnych częściach 
półwyspu. Bywają tak nazywane od miejsca ich znalezienia, powstania lub ewentualne-
go nazwiska twórcy. Są więc Księgi Chilam Balam z Chumayel, z Tizimin, z Ixil, 
z Mani, z Caua, z Oxcutzcab, z Tekax, z Tusik, z Chan Cah, Nah etc. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że niektóre ich fragmenty pochodzą z zaginionych obecnie ma-
lowanych ksiąg pisanych hieroglifami14. Dzieła te z reguły mają charakter profetyczny, 
ezoteryczny, kalendarzowy, historyczny, mitologiczny, rytualny. Czasami niektóre 
z nich zawierają informacje z dziedziny lecznictwa, a co jest szczególnie cenne, to fakt, 
że mamy tu do czynienia z oryginalną, tubylczą wiedzą medyczną stosunkowo niezna-
czenie skontaminowaną wpływami europejskimi. Dla naszych rozważań najistotniejsze 
są niektóre fragmenty Ksiąg Chilam Balam Nah i z Chan Cah15. 

Księga Chilam Balam Nah pochodzi prawdopodobnie z Teabo na Jukatanie. Nah 
jest nazwiskiem miejscowej rodziny Majów, w której posiadaniu były liczne stare ma-
nuskrypty. Księga jest napisana w języku jukateckim, używanym przez wieśniaków 
z połowy XIX w. i składa się z 64 stron. Kompilatorami tego dzieła byli dwaj Indianie 
z rodu Nah, José Maria i José Sacundino. Przez pewien czas dzieło należało do kolekcji 
Williama Gatesa, a w 1931 r. zostało przetłumaczone na angielski przez Ralpha 
L. Roysa16. Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi hiszpański almanach astrolo-
giczny, drugą zaś, medyczna, określana jest jako libro de curaciones. W Księdze są po-
dane konkretne receptury, np: „aby zapobiec krwawym biegunkom należy zbierać chim 

                     
14 Antje Gunsenheimer, Tsubas Okoshi Harada, John F. Chuchiak, Text and Context; Yucatec 
Maya Literature in a Diachronic Perspective. Shaker Verlag, Aachen 2009, w: Antje Gunsenhei-
mer, Reality Hidden in the Fiction. LiteraryTtraces of Hieroglyphic Sources in the Books of 
Chilam Balam, ss. 111-138. Autorka uważa, że ślady po zaginionych tekstach hieroglificznych są 
najbardziej widoczne w Księgach Chilam Balam z Tizimin. 
15 Ruth Gubler, „Antiguos documentos de medicina maya”, w: Anales de Antropología, UNAM, 
México, vol. 34, 2000, ss. 321-335. 
16 Alfredo Barrera-Vásquez, „Las fuentes para el estudio de la medicina nativa de Yucatán”, w: 
Revista Biomédica, Centro de Investigaciones Regionales „Dr. Hideyo Noguchi” de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, México, vol. 10, nr 4, Octubre-Diciembre 1999, ss. 253-261. 
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tok, korzeń chacte i gotować je przed użyciem.” Albo też: „aby leczyć dolegliwości 
związane z wypróżnieniami żołądka należy złapać cztery skorpiony, wrzucić je do 
garnka z wodą, wymieszać z oliwą i smarować brzuch pacjenta”17.  

Bliźniacze dzieło, Księgi Chilam Balam z Chan Cah, zostało odkryte dopiero 
w latach 60. XX w. na terytorium Quintana Roo. Nazwę wzięły od miejscowości, gdzie 
zostały znalezione. Znalazca Loring M. Helwing w grudniu 1963 r. wręczył je słynne-
mu meksykańskiemu archeologowi Ignacio Bernalowi ten zaś przekazał je Narodowe-
mu Instytutowi Antropologii i Historii (INAH), gdzie są przechowywane. Księga Chi-
lam Balam z Chan Cah została napisana w 1834 r. i składa się ze 128 stron. Została na-
pisana w języku jukateckim, ale z dodatkiem niewielkiej ilości słów kastylijskich. Dzie-
ło zawiera głównie luźne tłumaczenie hiszpańskiego almanachu astrologicznego w po-
łączeniu z tym, co wówczas pozostało jeszcze z chronologicznej wiedzy Majów. Na 
stronach 97-111 podane są medyczne receptury, np. „[z żyły], która jest pośrodku gło-
wy należy puścić krew, a wtedy zakończy się ból głowy”18.  

Informacje medyczne znajdują się także w niektórych innych księgach z cyklu 
Chilam Balam, ale nie wszystkie z nich przetłumaczono na języki europejskie i opubli-
kowano. Wiadomo jednak, że znajdują się w nich różne informacje z tubylczej medycy-
ny. Tak więc np. nieprzetłumaczona Księga Chilam Balam z Ixil zawiera 66 receptur 
w języku jukateckim. Przechowywana jest w bibliotece Narodowego Muzeum Antropo-
logicznego w Meksyku. Księga Chilam Balam z Tekax składała się pierwotnie z 36 
stron, aczkolwiek obecnie brakuje kilku pierwszych stron. Receptury medyczne w języ-
ku jukateckim znajdują się na stronach 29-36. Jedyny egzemplarz tego dzieła przecho-
wuje się w postaci fotokopii w Tulane University w Nowym Orleanie. Księga Chilam 
Balam z Caua, przechowywana w Tulane University zawiera 20 receptur w języku juka-
teckim, sześć receptur w języku kastylijskim i jedną stronę poświęconą diagnozowaniu 
na podstawie moczu chorego oraz załączony dwujęzyczny słownik medyczny.  

Zachowało się też kilka prac zawierających różne fragmenty Ksiąg Chilam Ba-
lam. Najważniejszą z nich jest Kodeks Pérez, który w 1868 r. biskup Jukatanu Crescen-
cio Carrillo y Ancona, otrzymał od filologa Juana Pío Pereza. Został on napisany w ję-
zyku jukateckim. Znajdują się w nim różne informacje zaczerpnięte z Ksiąg Chilam Ba-
lam z Ixil, Mani i Caua, a także z tzw. Documentos de Tierra m.in. z Manuskryptu z So-
tuta. Jest to kompilacja dokonana przez Pío Pereza. Dzieło zostało przetłumaczone na 
angielski przez Roysa i na hiszpański przez Emilia Solís Alcalá w 1950 r. Oryginał 
przechowywany jest w bibliotece Muzeum Jukateckiego w Meridzie. Kodeks Pérez za-
wiera różne receptury i ciekawe informacje dotyczące puszczania krwi. Dla przykładu, 
w kodeksie zaleca się w przypadku przeziębienia w styczniu puszczać krew pacjentowi 
z przeziębionego boku o godzinie 8.00, zaś w przypadku przeziębienia w marcu ze 
środka skroni o godzinie 7.00. Gdy pojawią się wrzody, w lutym najlepiej puścić krew 
z tylnej strony nogi o godzinie 9.0019.  

                     
17 Ruth Gubler, „Antiguos documentos de medicina maya”, op. cit., ss. 321-335. 
18 Javier A. Gómez Navarrete, „El conocimiento para los Mayas”, w: Dikajosyne, Revista de la 
filosofía práctica. Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, nr 10, Junio 2003, ss. 153-160. 
19 Ruth Gubler, „Antiguos documentos de medicina maya”, op. cit., ss. 321-335. 
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Ciekawym, choć późnym dziełem, luźno związanym z cyklem Chilam Balam 
jest „Libro de los médicos yerbateros de Yucatán o Noticias sobre yerbas y animales 
medicinales yucatecos sacados de los antiguos libros mayas de Chilam Balam, Calenda-
rios y demás copias curiosas”. Dzieło pochodzi z 1910 r. i jest anonimowe. Ma 52 stro-
ny. Przechowywane jest w Tulane University w Nowym Orleanie. Inny egzemplarz, 
pod skróconym tytułem „Noticias sobre yerbas y animales medicinales yucatecos” znaj-
duje się w bibliotece Crescencio Carrillo y Ancona w Meridzie na Jukatanie. Składa się 
ze 169 stron, podzielonych na cztery tematyczne części. W części czwartej, od strony 89 
do 169, wymienione są rośliny i zwierzęta mające zastosowanie w tubylczej medycy-
nie20.  

Niezwykle ważnym źródłem, nie należącym do Chilam Balam, lecz o podobnym 
charakterze jest „U tsolente ti'e Bakabo'ob”, czyli po kastylijsku „Ritual de los Baca-
bes”21. Dzieło to, napisane w języku jukateckim powstało pod koniec XVI w. w Nanki-
ni. Język jukateckiego oryginału poprzez pewną rytmikę i stylizację wskazuje, że księga 
musiała powstać w środowiskach majańskich kapłanów lub ludzi blisko z nimi związa-
nych. Manuskrypt ten składa się z 237 stron, na których zawartych jest 68 tekstów za-
klęć, błagań (znajdujących się na 214 stronach) i receptur medycznych. 23 strony za-
wierają informacje z dziedziny lecznictwa. Choroby są traktowane jako nieporządek, 
dysharmonia psychosomatyczna. Przedstawiona jest również lista roślin o różnym dzia-
łaniu. Są więc rośliny o działaniu przeciwbólowym, jak tankas che'/zanthoxyium faga-
ra/ a także różnego rodzaju halucynogenów jak: sikli muuch, bakel aak, xanab mukuy, 
etc. W „Ritual de los Bacabes” wymienia się także różne sposoby uzdrawiania chorych 
a więc: ziołolecznictwo, masaże, kąpiele i natryski wodne, hipnoza etc. Receptury poda-
ją syndromy choroby w postaci bardzo obrazowych porównań i skojarzeń. Tak więc 
w przypadku astmy „Ritual...” powiada: „i w krótkim czasie pojawi się skrzypienie jak 
ogień suchych polan, skrzypienie jakby coś się skręcało, skrzypienie jak pusty dźwięk, 
skrzypienie mocne, skrzypienie jakby turkawka...”22.  

Jednym z najważniejszych dzieł literatury Majów jest Popol Vuh, Księga Rady 
Narodu Quiche. Została napisana w języku quiche, alfabetem łacińskim, przez Indianina 
z królewskiego rodu Cavek, w latach 1554-1558. Dzieło to składające się z czterech 
części zawiera opis stworzenia świata, walkę boskich bliźniaków Hunahpu i Ixbalanque 
z bogami śmierci z krainy Xibalba oraz genealogię i historię ludu Quiche. W drugiej 
części znajdują się informacje interesujące z punktu widzenia medycznego. Są to opisy 
bogów z Xibalba odpowiedzialnych za różne choroby. Ma to znaczenie dla zrozumienia 
pojmowania przez Majów przyczyn i istoty chorób23.  

Warte wzmianki są dwa dzieła należące do tzw. Documentos de Tierra. Są to: 
Manuskrypt z Sotuta, mający 278 stron i Manuskrypt z Mena, mający 176 stron. Manu-

                     
20 Barrera-Vázquez, „Las fuentes para el estudio de la medicina nativa de Yucatán”, op. cit., 
ss. 253-261. 
21 Bakabo'ob to cztery bóstwa patronujące punktom kardynalnym świata (przypis autora). 
22 Gómez Navarrete, „El conocimiento para los Mayas”, op. cit., ss. 153-161. 
23 Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiche. Warszawa 1980, s. 174. 
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skrypt z Sotuta został przetłumaczony przez Roysa w 1931 r., zaś Manuskrypt z Mena 
był na pewno studiowany przez Roysa, choć nie został opublikowany. Jest on kopią du-
żo starszej księgi pochodzącej z Ticul. Obydwa te dokumenty zawierają przepisy z tu-
bylczej medycyny. 

Ostatnią kategorią źródeł pisanych, na jakie trzeba zwrócić uwagą są słowniki 
języków maya i kastylijskiego. Są to: Calepino de Motul, Vocabulario de Maya Than, 
Viena, Vocabulario de San Francisco i Vocabulario de Ticul. Słownik z Motul został 
napisany przypuszczalnie w 1577 r. w klasztorze zbudowanym w Motul. Jest to dzieło 
anonimowe, aczkolwiek przypuszcza się, że napisał je o. Antonio de Ciudad Real. Skła-
da się z 930 stron. Słownik ten po raz pierwszy został wydany przez Juana Martineza 
Hernandeza w 1930 r. Oryginał przechowywany jest w bibliotece Brown University of 
Providence and Rhode Island24.  

Słownik z Wiednia jest tworem anonimowym z 70. lat XVI w. i jak dotąd nie 
opublikowanym. Przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Słownik 
San Francisco jest dziełem również anonimowym i niewydanym. Zachowany oryginał 
jest wytworem Juana Pio Pereza, który pisząc go opierał się na dużo starszym, zaginio-
nym obecnie egzemplarzu. Słownik z Ticul pochodzący z 1690 r., opublikowany przez 
Pío Pereza w 1898 r. zawiera interesujący dodatek pt. „Nomina de diversas plantas em-
pleadas por sus propiedades medicinales en la curación de algunas enfermedades, según 
varios recetarios de que las he extraído y de otras que aunque no son medicinales son 
conocidas en el uso común y cuya descripción botánica hecha por algún facultativo pu-
diera hacer parte de la flora yucateca”25.  

Każdy z tych słowników zawiera liczne nazwy roślin leczniczych stosowanych 
przez Majów epoki konkwisty i kolonialnej. 

Badania etnobotaniczne 

Badania z dziedziny etnobotaniki wśród Majów rozpoczęły się już w początkach 
XX w. Prace wzmiankowanego powyżej niejednokrotnie Ralpha Roysa, w okresie mię-
dzywojennym, nad różnymi tekstami Majów rzuciły duży snop światła na ziołolecznic-
two tego ludu. Szczególnie warto wskazać na jego książki: „Etnobotánica de Maya” 
z 1932 r. i „El fondo indígena de Yucatán colonial” z 1943 r. Tłumaczył on m.in. Chi-
lam Balam z Chumayel i „Ritual de los Bacabes” na angielski. Obecnie badania etnobo-
taniczne są prowadzone w dużo szerszym zakresie. Naukowcy łączą metody i wyniki 
różnych dziedzin: archeologii, etnografii, botaniki i ekologii. Irlandka Anabel Ford od 
25 lat prowadzi prace wykopaliskowe w klasycznym mieście Majów El Pilar, w Belize, 
a także badania etnograficzne w pobliskich wioskach Majów oraz badania flory i fauny 
okolicznego środowiska26. Jej prace etnobotaniczne wśród współczesnych Majów w po-

                     
24 Barrera-Vásquez, „Las fuentes para el estudio de la medicina nativa de Yucatán”, op. cit., 
ss. 253-261. 
25 Ibidem. 
26 Anabel Ford, Rudy Larios, „Huellas antiguas en la selva Maya contemporánea; patrones de 
asentamiento y medio ambiente en El Pilar” w: XIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas 



STUDIA – ESEJE Andrzej Ulmer  
 

14 Ameryka Łacińska, 2 (76) 2012, ss. 5-31 

łączeniu z wynikami badań archeologicznych w El Pilar doprowadziły ją do bardzo in-
teresujących wniosków. Stwierdziła ona, że Majowie w epoce klasycznej i obecnie nie 
niszczą lasu, ale go uprawiają tworząc szczególnego rodzaju leśne ogrody, w których 
hodują zarówno rośliny żywnościowe jak rośliny mające zastosowanie lecznicze27. 
Anabel Ford odważnie zakwestionowała dominujący schemat, jakoby Majowie prowa-
dzili niedorzeczną, destrukcyjną dla środowiska gospodarkę28.  

Amerykanka Ruth Gubler od wielu lat prowadzi etnograficzne badania wśród 
współczesnych Majów z Jukatanu. Zajmuje się działalnością uzdrawiaczy – ah meno'ob 
– zarówno od strony praktyk magicznych jak stosowanych przez nich receptur oraz zio-
łolecznictwa. Jej prace wniosły bardzo wiele do wiedzy o współczesnej medycynie Ma-
jów, jednakże jej wnioski dają się także zastosować do rekonstrukcji medycyny z epoki 
prehiszpańskiej29. Prace Ruth Gubler będą wielokrotnie cytowane na dalszych stronach 
tego tekstu.  

Warto też zwrócić uwagę na działania, podejmowane na tym polu, przez miej-
scowych, latynoamerykańskich badaczy. Jesús García de Miguel zajmował się ogroda-
mi rodzinnymi Majów i roślinami w tych ogrodach uprawianymi30. Badania dotyczące 
ziół i innych roślin leczniczych stosowanych przez współczesnych Majów na Jukatanie 
prowadził Ricardo Molczadzki Lischinsky31. Lokalną medycyną Majów z rejonu 
Oxcutzcab zajmowała się Ana Margarita Manzanilla32.  

Liczne badania z dziedziny ziołolecznictwa, magii, chorób trapiących współcze-
snych Majów i ich kondycji społecznej wzbogacają wiedzę o kulturze tego ludu i po-
zwalają wyobrazić sobie ogrom wiedzy medycznej Majów prehiszpańskich, skoro tak 
wiele przetrwało z tamtego dziedzictwa do dnia dzisiejszego. 

                                                                                                           
en Guatemala, 2000, ss. 320-332, Anabel Ford, „Integration among Communities Center and 
Regions; the Case from El Pilar”, w: The Ancient Maya of the Belize Valley; Half Century of 
Archaeological Research 2004, ss. 235-256, Anabel Ford, José Antonio Montes, „Medio 
ambiente uso de tierra y desarrollo sostenible; La Reserva Arqueológica de El Pilar para la flora 
y fauna Mayas de Belize y Guatemala”, w: Mesoamérica 37, Junio de 1999, ss. 31-50, Anabel 
Ford, „Dominant Plants of the Maya Forest and Gardens of El Pilar; Implications for Paleoenvi-
ronmental Reconstruction”, w: Journal of Ethnobiology 28, 2, 2008, ss. 179-199. 
27 Anabel Ford, Rudy Larios, „Huellas antiguas en la selva Maya…”, op. cit., ss. 320-332. 
28 Anabel Ford, „Dominant Plants of the Maya Forest…”, op. cit., ss. 320-332. 
29 Ruth Gubler, „El papel del ritual y la religión en la terapéutica de los curanderos y h-meno'ob 
yucatecos actuales”, w: Anales de Antropología, 40, I, 2006, ss. 133-165 Ruth Gubler: „Concepts 
of Illness and the Tradition of Herbal Curing in the Book of Chilam Balam of Na”, w: Latin 
American Indian Literature Journal, 1991, ss. 172-214. 
30 Jesús García de Miguel, Etnobotánica Maya; origen y evolución de los huertos familiares de la 
Península de Yucatán, México. Universidad de Córdoba 2000, s. 285. 
31 Ricardo Molczadzki Lischinsky, Aspectos etnobotánicas de la península de Yucatán. Medicina 
tradicional Maya. Universidad Autónoma Metropolitana 1983, s. 44. 
32 Ana Margarita Manzanilla Interián, Plantas medicinales en Oxcutzcab, un reencuentro con 
nuestras raíces Mayas. Universidad Autónoma Chapingo 2009, s. 192.  
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Choroby wśród Majów epoki prehiszpańskiej i kolonialnej  

Przedstawienie chorób dręczących Majów wypada zacząć od epoki klasycznej 
(250-900 n.e.), gdyż z tego właśnie okresu zachowało się w materiale archeologicz-
nym33 stosunkowo dużo świadectw mogących dać przynajmniej ogólne pojęcie o stanie 
zdrowia ówczesnych Majów. Kraina Majów jest bardzo zróżnicowana pod względem 
geograficznym, co w znacznym stopniu rzutowało na stan zdrowia i charakter dolegli-
wości trapiących jej mieszkańców. W wilgotnym, gorącym departamencie Petén funk-
cjonowało wiele wspaniałych miast, których ruiny zachowały się do dziś. Tikal był jed-
nym z najpotężniejszych miast klasycznych, a jego opuszczone świątynie i pałace robią 
imponujące wrażenie. Badacze będący zwolennikami teorii o katastrofie ekologicznej 
z IX w. n.e., wynikłej z wadliwej gospodarki i nadmiernej liczby ludności starają się 
wykazać, że życie w Tikal było ciężkie i niebezpieczne.  

Wspomniany już Haviland w 1967 r. twierdził, że stan zdrowia mieszkańców 
Tikal pogarszał się z upływem czasu34. Przejawiało się to w tendencji do coraz niższego 
wzrostu populacji. Otóż, o ile we wczesnym okresie klasycznym Majowie z Tikal byli 
średniego wzrostu, o tyle w okresie klasycznym późnym ich wzrost stawał się coraz 
niższy, niezależnie od kondycji społecznej. Uważał on, ze w końcowym okresie istnie-
nia miasta byli oni wzrostem bliscy Pigmejom. Haviland dostrzegał dymorfizm płciowy 
mieszkańców Tikal. Niezwykłą ciekawostką jego rozumowania była teza jakoby 
z upływem wieków wzrost kobiet się nie zmieniał i oscylował wokół 1,47 m. Wzrost 
mężczyzn zaś permanentnie malał gdyż w okresie preklasycznym mężczyźni miewali 
ok. 1,64 m., w okresie wczesnoklasycznym – 1,67 m, a w okresie późnoklasycznym za-
ledwie 1,57 m35. Haviland wyciągnął z tego wniosek, że kobiety musiały być w mniej-
szym stopniu dotknięte kryzysem niedożywienia niż mężczyźni36. Haviland twierdził, 
że gęstość populacji tikalskiej wynosiła 135 osób na km2, podczas gdy możliwości go-
spodarki i środowiska na tym obszarze dopuszczały od 38 do 77 osób na km2. Eksten-
sywne, niefarmerskie rolnictwo oparte na uprawie kukurydzy – jego zdaniem – nie mo-
gło utrzymać tak licznej i zdrowej ludności37. Tezy Havilanda w ostatnich latach zostały 
jednak poddane krytyce. Lori Wright bez przekonania potwierdziła dymorfizm płciowy 
i zmniejszający się wzrost mężczyzn w Tikal, ale jednocześnie postulowała o bardziej 
precyzyjne metody pomiaru kości38. Kanadyjska badaczka Lindi Masur nie ograniczyła 

                     
33 Pod pojęciem „materiał archeologiczny” rozumiem zarówno szczątki nieorganiczne, jak 
i organiczne, w tym ludzkie (przypis autora). 
34 William Haviland, „Stature at Tikal, Guatemala”, w: American Antiquity, Society for American 
Archaelogy, USA, 1967, 32, 3, ss. 316-335. Swoje poglądy o nadmiernym zaludnieniu 
i wynikłym z tego gorszym stanie zdrowia zawarł artykule, William Haviland, „Tikal, Guatemala 
and Mesoamerican Urbanism”, w: World Archaeology, 1970, vol. 2, ss. 186-198. 
35 Haviland, 1967, op. cit., ss. 316-335. 
36 Wniosek ten wydaje mi się osobliwy, gdyż Majowie byli społeczeństwem patriarchalnym. 
37 Haviland, 1967, Haviland, 1970. 
38 Lori Wright, Mario A. Vásquez, “La estatura en Tikal una visión forense”, op. cit., ss. 902-909. 
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się do przyszłościowych postulatów. Wskazała na pewne nieścisłości metodologiczne 
i dużą, nieuzasadnioną arbitralność wniosków Havilanda39. Stwierdziła ona, że oparł się 
na bardzo małej ilości próbek. Podstawą jego konkluzji były pomiary zaledwie 
55 szkieletów wybranych z około 200 pochówków. Szkielety te pochodziły z bogat-
szych grobów. Z tych 55 szkieletów wykluczyła też cztery uznając je za nienormalne ze 
względu na swoje rozmiary, zmniejszając dodatkowo swoja statystykę o 7,2%40.  

Niefortunnym wnioskiem Havilanda było uznanie, że kobiety przez długi okres 
czasu były nietypowo składane do grobu z wyjątkiem epoki preklasycznej. Nie dokonał 
też rozróżnienia na pochówki kobiet z elity i z niższych klas społecznych. Badania 
szczątków ludzkich z Tikal dokonane przez Marie Elaine Danforth dowiodły, że tylko 
sześć szkieletów spośród pomierzonych przez Havilanda w istocie rzeczy odpowiada w 
dłuższej perspektywie głównym tezom tego badacza41. Danforth zwróciła uwagę na 
fakt, że w wilgotnym gorącym klimacie, źle najczęściej zachowane szczątki ludzkie nie 
stwarzają dobrych podstaw do określenia płci. Mario Vásquez odrzucił tezy Havilanda, 
zarówno pod względem metodologicznym jak ostatecznych konkluzji42. Pracując na 
materiale kostnym z wykopalisk z lat 1966-1967, 1979-1980 oraz in situ, podzielił po-
chówki na 4 grupy według zamożności i przynależności do określonej klasy społecznej. 
Dokonał też porównania szkieletów Tikal ze szkieletami z masowych mogił współcze-
snych Majów pomordowanych przez prawicowe reżimy w Gwatemali w latach 80. XX 
wieku43. Wyniki jego badań okazały się bardzo interesujące. Stwierdził, że różnice 
wzrostu dają się dostrzec nie w kategoriach upływu czasu, ale w zależności od kondycji 
społecznej. Tak więc wzrost kobiet z klasy najwyższej wynosił ok. 1,43 m, zaś męż-
czyzn z tej samej klasy - 1,60 m. Wzrost kobiet z najniższej klasy wynosił 1,33 m zaś 
mężczyzn tejże klasy – 1,55 m. Takie zjawisko dymorfizmu, wynikające z dyferencjacji 
społecznej jest powszechne u większości społeczeństw starożytnych i współczesnych. 
Ciekawe jest też spostrzeżenie Marie Danforth, że Majowie współcześni są nieco niżsi 
od swoich przodków z epoki prekolumbijskiej, mimo że żyją w epoce wysoko rozwinię-
tej cywilizacji44. Należy także podkreślić, że Majowie należą do najniższych ras ludz-

                     
39 Lindi J. Masur, „Stature Trends in Ancient Maya Populations; Re-examing Studies from Tikal 
and Altar de Sacrificios”, w: Totem; The University of Western Ontario Journal of Anthropology 
2009, vol. 17, issue 1, article 10, ss. 12-22. 
40 Jedne uznał za zbyt wysokie i mocne, inne za zbyt wątłe i małe, Haviland, 1967, op. cit. 
41 Marie Elaine Danforth, „Stature Change in Prehistoric Maya”, w: Latin American Antiquity, 
Society for American Archaelogy, USA, 1994, 5, 3, ss. 206-211. 
42 Mario Alberto Vásquez Gómez, Elaboración de formularios de medición de huesos largos en 
contexto forense para estimar estatura y su aplicacion en restos oseos prehispánicos; el caso de 
Tikal, Universidad San Carlos, Guatemala, 2004, s. 52. 
43 Mario Vásquez analizował sto wybranych szkieletów Majów pomordowanych i wrzuconych do 
wspólnej mogiły w El Chal, Zbiorowe groby ofiar proamerykańskich reżimów były odkrywane 
przez Equipo de Antropologia Forense de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, 
m.in. w Cobán, Alta Verapaz, Loma del Turco, San Andrés Sajcabaja, Dolores, Solola, 
Chimaltenango, Cunen, etc. Spoczywali tam pomordowani Majowie z grup Ixil, Quiche, Q'eqchi, 
Cakchiquel i innych. Mario Vásquez, Elaboración de formularios de medición de huesos 
largos…, op. cit., s. 31; szkieletami z El Chal zajmowała się także Lori Wright. 
44 Marie Danforth, „Stature Change in Prehistoric Maya”, op. cit., s. 204. 
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kich oraz, że wzrost jest zdeterminowany warunkami środowiskowymi i w znacznym 
stopniu odżywieniem45.  

Z powyższych rozważań wyciągnąć można wniosek, że Majowie z Tikal nie 
cierpieli z powodu narastających klęsk głodu i wylesienia, a ich kłopoty zdrowotne były 
typowe dla środowiska, w jakim żyli. 

Skoro określony został już wzrost Majów klasycznych wypada przyjrzeć się cho-
robom, które ich dręczyły. Interesujących danych dostarczyły wyniki wykopalisk 
z miast takich jak: Dos Pilas, Altar de Sacrificios, Seibal, Itzan, Aguateca położonych 
w rejonie Petexbatún i nad Río Pasión. Prace w interesującym nas zakresie prowadzili 
tam Lori Wright, Kitty Emery, Mario Vásquez, Miguel Angel Morales, Lindi Masur 
i inni. Zadaniem, jakie sobie postawili było, między innymi, przeanalizowanie izotopów 
węgla i azotu zawartych w szkieletach ludzkich celem uzyskania wiedzy o odżywieniu 
i chorobach Majów z tego obszaru. Przebadano 254 szkielety. W 127 przypadkach 
stwierdzono porowate zapalenie okostnej. Choroba ta jest wywoływana przez bakterie 
trepanema. W epoce klasycznej zapadały na nią głównie dzieci. Okazało się też, że 66% 
osób wyzdrowiało. Niewątpliwie Majowie stosowali jakieś środki przeciw tej chorobie 
powodujące, że u części chorych następowało wyzdrowienie. Niestety nie wiadomo, ja-
kie to były środki. Około 115 szkieletów wskazywało na wystąpienie choroby zwanej 
leishmania mexicana. Leishmania lub też leiszmanioza jest chorobą strefy gorącej wy-
stępująca w kilku odmianach46. Spotyka się ją obecnie m. in. w takich krajach, jak Bra-
zylia, Urugwaj, Australia, Peru, Sudan, Nepal, Bangladesz, a w USA – w Teksasie. 
Cierpi na nią aktualnie około 350 milionów ludzi47. Jest to choroba powodowana przez 
tzw. wiciowce. Najczęściej przenoszona jest przez komary i muchówki. Objawia się li-
szajami i niegojącymi się ranami na twarzy i na nogach. W następnym etapie atakuje 
kości i chrząstki. Może wywołać różne inne choroby. W krainie Majów występowała 
w swej meksykańskiej wersji. Inną chorobą była stwierdzona na omawianym obszarze 
hipoplazja, czyli niedorozwój szkliwa zębowego. Choroba ta wywoływana jest zwykle 
nieprawidłową dietą. Inne choroby stwierdzone w Petexbatún i nad Río Pasión to dość 
rzadkie nowotwory i malinica48.  

                                                                                                           
 
45 Mario Vásquez, Elaboración de formularios de medición de huesos largos…, op. cit., s. 16. 
Dane przedstawione przez Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá wskazuje, że ilość 
i jakość przyjmowanych pokarmów ma wpływ na wzrost. Ibidem, s. 15. 
46 Jerzy Stefaniak, Małgorzata Paul, Elżbieta Kacperczak, Barbara Skoryna-Karcz, „Leiszmanioza 
trzewna”, w: Przegląd Epidemiologiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny, Warszawa, 2003, ss. 342-348. 
47 Ibidem. 
48 Na początku lat 70. XX w. Frank Saul sygnalizował, że w materiale kostnym z Altar de 
Sacrificios dostrzegł przypadki choroby Pageta, hemoroidów, otyłości i choroby Morgagniego-
Stewarta-Morela. w: Lindi Masur 2009, s. 15. Nie zauważyłem, by w dostępnych mi nowszych 
publikacjach z tego stanowiska pojawiły się informacje o tych chorobach. Należy podkreślić, że 
szczątki ludzkie na tym obszarze ze względu na właściwości klimatu przechowują się bardzo źle, 
co może prowadzić do licznych pomyłek i nadinterpretacji jak to miało miejsce w przypadku prac 
Havilanda. 
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Celem uzupełnienia obrazu stanu zdrowia Majów okresu klasycznego warto 
jeszcze zobaczyć jak wyglądała sytuacja nad rzeką Usumacintą. Znajdują się tam ruiny 
ważnego miasta Piedras Negras. Badania w tym ośrodku prowadziła Lori Wright49. 
Choroby stwierdzone w materiale kostnym z Piedras Negras są podobne do zaobser-
wowanych nad Río Pasión i w Petexbatún. Występowało tu również zapalenie okostnej 
wywołane zarażeniem bakteryjnym, hipoplazja oraz próchnica zębów i anemia, przy 
czym te dwie ostatnie w nieco większej ilości niż w Petexbatún. Ciekawe jest, że Ma-
jowie z Piedras Negras mimo to osiągali trochę wyższy wzrost niż ich pobratymcy znad 
Río Pasión i Petexbatún50.  

W Belize na stanowisku Moho Cay z okresu końcowego klasycznego badania 
dotyczące stanu zdrowia, demografii i diety miejscowych Majów na podstawie zębów 
i szkieletów prowadziła Erin Suzanne Lund51. Stwierdziła występowanie hipoplazji, 
próchnicy, kamienia na zębach i nieznaczną ilość przypadków zapalenia okostnej. Prze-
ciętny wzrost kobiet w tym rejonie wahał się między 1,49 m a 1,53 m zaś mężczyzn – 
1,56 m do 1,62 m52. Wnioskując na podstawie zdobytych danych Lund doszła do wnio-
sku, że społeczność z Moho Cay cierpiała na dolegliwości występujące powszechnie 
wśród Majów, choć w mniejszym zakresie niż na centralnych nizinach w Petén i nad 
Usumacintą. Wynikało to z bardziej urozmaiconej diety, wykorzystującej zasoby morza 
oraz dobremu klimatowi.  

Pozostając przy epoce klasycznej nie wolno pominąć stiuków i płaskorzeźb z Pa-
lenque. Przed laty Merle Green Robertson analizując ikonografię z tego miasta doszła 
do wniosku, że elita władzy w Palenque cierpiała na liczne defekty fizyczne.53 Badacz-
ka amerykańska wymieniła wśród nich szpotawe stopy, polidaktylia i przerost kończyn. 
Zdaniem Merle Robertson władca Palenque, K'inich Janaab' Pakal II (615-683 n.e.) 
miał szpotawe stopy, a jego matka królowa Zac Kuk - zdeformowaną głowę i przerost 
kończyn. Chan Bahlum II (684-702 n.e.), syn Janaab' Pakala miał po sześć palców 
u jednej ręki i u jednej nogi. Niektórzy autorzy tłumaczą ten stan kazirodztwem prakty-
kowanym w rodzinie królewskiej54. K'inich Janaab' Pakal II miał niepewne prawo do 
dziedziczenia tronu, gdyż jego ojciec nie należał do dynastii. By temu zaradzić poślubił 
swoją matkę i siostrę55. W nowszej literaturze przedmiotu brak takich stwierdzeń. Aktu-
alne analizy przedstawień stiukowych i płaskorzeźb z Wielkiego Pałacu i Piramidy In-

                     
49 Andrew K. Scherer, Cassidy J. Yoger, Lori Wright, „La población de Piedras Negras, una vista 
desde sus esqueletos”, w: XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001, 
ss. 910-918. 
50 Ibidem. 
51 Erin Suzanne Lund, An Anthropological Examination of Classic Maya Burials from Moho Cay, 
Belize. Skeletal and Dental Evidence of Demography, Diet and Health. University of Tennesee 
1999, 2003, s. 83. 
52 Byli więc nieco wyżsi od Majów z Tikal (przypis autora). 
53 Merle Green Robertson i inni, „Physical deformations in the ruling lineage of Palenque…”, 
op. cit., ss. 59-86. 
54 Thomas Dickey, Van Muse, Henry Wiencek, Boscy królowie Meksyku, Warszawa 1997, 
ss. 35 i 42. 
55 Ibidem. 
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skrypcji zdają się wskazywać prostsze rozwiązanie problemu. Ana García Barrios widzi 
w przedstawieniach z Wielkiego Pałacu oraz Świątyń z Grupy Krzyża nie człowieka 
mającego defekty nóg, ale władcę wykonującego rytualny taniec ahk'ot nal na cześć 
boga K'awiila56. Douglas Gillette utrzymuje, że był to dość skomplikowany taniec pole-
gający na rytmicznym przenoszeniu ciężaru ciała wspierając się jedną noga na pięcie 
a drugą na palcach57. Problem jest otwarty, bowiem jak dotąd nie odkryto grobu Chan 
Bahluma II, by stwierdzić czy zaiste miał po sześć palców ani miejsca spoczynku kró-
lowej Zac Kuk. Szczątki Janaab' Pakala II znalezione we wnętrzu Piramidy Inskrypcji 
były zachowane niezbyt dobrze, co utrudniało wysnucie konkretnych wniosków. Przez 
długie lata antropolodzy oceniali wiek tego władcy Palenque na około 40-50 lat, co sta-
ło w sprzeczności z inskrypcją hieroglificzną informującą, że król żył 80 lat. Dopiero 
ostatnie bardziej precyzyjne metody wykazały słuszność inskrypcji. Nie stwierdzono też 
żadnych chorobliwych zniekształceń czy uszkodzeń nóg tego króla58.  

W okresie postklasycznym główne centrum cywilizacji Majów przeniosło się na 
Jukatan. Na niewielkim półwyspie w stanie Quintana Roo, archeolodzy odsłonili dwa 
stanowiska: San Pedro i Marco González. Majowie mieszkali tam w okresie od ok. 
1350 do 1650 r. n.e. Archeolodzy stwierdzili, że wśród społeczności żyjących w tych 
dwóch miejscowościach występowały takie choroby jak anemia, hipoplazja, brak wita-
miny C oraz przerost porowaty czaszki (cribra orbitalia) powstający w wyniku stresu59. 
Na Wyżynie Gwatemalskiej przed zaledwie kilku laty prowadzono badania ludzkiego 
materiału kostnego w Iximche, stolicy ludu Cakchiquelów60. Jest to stanowisko późno-
klasyczne (1200-1524 r. n.e.). Przeanalizowano 66 szkieletów, przynależnych w więk-
szości do młodych mężczyzn. Stwierdzono, że znaczna ich część poniosła śmierć 
w wieku 15-21 lat przez ścięcie głowy. Jest to wyraźną wskazówką, że zostali złożeni 
w ofierze bogom61. Spośród tych 66 osobników trzynastu miało anemię będącą wyni-
kiem niewłaściwego odżywienia lub infekcji bakteryjnej. Trzech osobników cierpiało 
na łagodne nowotwory chrząstek i kości a jeden na zapalenie okostnej. Są to choroby 
spotykane wśród Majów niezależnie od miejsca i czasu, które, jak należy domniemy-
wać, nie zagrażały bytowi ich populacji. Dla okresu postklasycznego późnego i epoki 
konkwisty pojawiają się pierwsze pisane świadectwa na temat stanu zdrowia i wyglądu 
fizycznego Majów. Franciszkanin Landa tak w swoim dziele pisze o Majach:  

                     
56 Ana García Barrios, Rogelio Valencia Rivera; „El uso político del baile en el clásico Maya; el 
baile de K'awiil”, w: Revista Española de Antropología Americana, 2007, vol. 37, nr 2, ss. 23-38. 
57 Douglas Gillette, Il segreto dello sciamano, Milano, 1997, ss. 253-254. 
58 Susan D. Gillespie, Aspectos corporativos de la persona [personhood] y la encarnación 
[embodiment] entre los Mayas del período clásico, Virginia University, 2003, ss. 65-89. Tekst 
jest również dostępny w internecie. 
59 Christine White, Jay Maxwell, Alexis Dolphin, Jocelin Williams, Fred Longstaffe, „Pathoeco-
logy and Paleodiet in Postclassic; Historic Maya from Northen Coastal Belize”, w: Mem, Inst. Os-
valdo Cruz, Rio de Janeiro, 2006, vol. 101, supl. II, ss. 5-42. 
60 Stephen L. Whittington, Determinación de la dieta, enfermedades y causa de muerte de los 
Mayas Kaqchikeles del Posclásico Tardío, a través del análisis de esqueletos de Iximche, 
Guatemala. 2005, ss. 1-11, http://www.famsi.org/reports/94030es/index.html. 
61 Ibidem. 
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Indianie z Jukatanu są ludźmi dobrze zbudowanymi, mocnymi i obdarzonymi dużą siłą. 
Zwykle mają krzywe nogi, ponieważ w dzieciństwie, gdy matki przenoszą ich z miejsca 
na miejsce, siedzą okrakiem na ich biodrach. (...) Nie noszą brody. Powiadają, że ich mat-
ki palą im twarze gorącymi chustami, gdy są jeszcze dziećmi, aby im brody nie rosły. Te-
raz zapuszczają brody, choć są one bardzo rzadkie niczym końska szczecina62.  

W innym miejscu informuje o ich codziennej diecie: „Głównym ich pożywie-
niem jest kukurydza, z niej przygotowują różne potrawy i napoje”63. Landa jednak do-
daje, że spożywają także inne potrawy:  

Przyrządzają gulasz z warzyw i mięsa jeleni oraz ptaków górskich i domowych, a tych 
jest tu wiele, a także z ryb, których też jest wiele. (...) Jak wspomnieliśmy, rano piją gorą-
cy napój z papryką, a w ciągu dnia inne zimne napoje a wieczorem jedzą gulasz. A jeśli 
nie mają mięsa przyrządzają swoje sosy z warzyw i papryki (...). Kiedy mają co, jedzą 
dobrze, a kiedy nie – znoszą bardzo dobrze głód i zadowalają się byle czym. Myją ręce 
i usta po jedzeniu64.  

Są to pierwsze spostrzeżenia Europejczyka na temat fizycznej kondycji i diety 
Majów z pierwszej połowy XVI w. Diego de Landa opisał też zarazę, jaka dziesiątko-
wała ludność Jukatanu na krótko przed przybyciem Hiszpanów. Opowieści o niej sły-
szał od Majów a w jego czasach być może żyli jeszcze wiekowi Indianie pamiętający 
z autopsji spustoszenia poczynione przez zarazę. Landa pisze:  

Gdy mieli zamiar rozpocząć zbiory spadła na ziemię jakaś morowa gorączka, która trwała 
24 godziny, a gdy ustępowała, chorzy puchli i umierali pełni robactwa. W wyniku tego 
pomoru wielu ludzi straciło życie i duża część owoców została niezebrana. Po przejściu 
tej zarazy nastąpiło 16 lat dobrych i znów odnowiły się namiętności i konflikty. (...) Po tej 
rzezi uspokoili się i zawarli pokój i odpoczywali przez 20 lat. Potem nadeszła kolejna za-
raza – ciało pokrywało się wielkimi pryszczami a towarzyszył temu wielki fetor, a członki 
rozpadały się na kawałki w ciągu czterech czy pięciu dni. Od ostatniej plagi minęło 50 lat, 
a wojenna rzeź nastąpiła 20 lat wcześniej a zaraza z puchliną wodną i robakami 16 lat 
przed wojnami (...)65.  

Tekst Landy jest trochę niejasny, ale nie jedyny, jaki o tym wspomina. Księgi 
Chilam Balam z Chumayel informują o owym zdarzeniu dwukrotnie, choć w bardzo la-
koniczny sposób66. Oryginalny jukatecki tekst powiada: oc na kuchil co można przetłu-

                     
62 Wykorzystałem tu polski przekład dzieła Diega de Landy, które w naszym kraju ukazało się 
pod zaskakującym, komercyjnym tytułem Świat Apocalypto Mela Gibsona Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne, Radom, 2006, s. 97. 
63 Diego de Landa, Świat Apocalypto Mela Gibsona, (Relación de las cosas de Yucatán), Radom, 
2006, s. 98. 
64 Ibídem, s. 100. 
65 Ibídem, ss. 65-66. Nie jestem pewien, czy Landa opisał jedną zarazę, która zadziałała 
dwukrotnie czy też dwie różne epidemie. Badacze uznają, że miała tu miejsce epidemia żółtej 
febry, o czym piszę dalej w tekście, ale franciszkański autor zdaje się mówić o dwóch różnych 
zarazach. Pierwsza była żółtą febrą, druga zaś mogła być chorobą ze Starego Świata, gdyż 
zgodnie z tekstem Landy przytrafiła się w ponad 20 lat później, gdy Hiszpanie grasowali na 
wyspach Morza Karaibskiego. 
66 Chilam Balam de Chumayel, versión Antonio Mediz Bolio, Mérida, México, 1987, s. 90. 
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maczyć „kiedy kruki weszły do domów”67. Samą zarazę indiański autor określa mianem 
ma-ya cimlal, czyli „umieranie bez bólu”68. Są to dane dość trudne do interpretacji, ale 
panuje przekonanie, że była to epidemia żółtej febry przenoszonej przez komary69. 
W hiszpańskim tłumaczeniu jukateckiego tekstu pojawia się wyraźne rozgraniczenie 
obu epidemii. Pierwszą nazywa się po prostu zarazą (po hiszpańsku peste). Druga zaś 
jest wyraźnie nazwana ospą (po hiszpańsku viruela)70. Uważa się też, że zaraza zaczęła 
się w latach 1480-148571. Sądzę, że te daty odnoszą się do pierwszej epidemii; druga 
zdarzyła się w czasie, gdy hiszpańskie karawele pływały już na wyspy antylskie, mogła 
to być zatem ospa zawleczona do Ameryki z Europy. Być może z tą zarazą należy wią-
zać informację z Ksiąg Chilam Balam z Chumayel, że w 1508 r. zmarł w mieście Mani 
na Jukatanie prorok Majów Ah Pula72. Jeśli to rozumowanie jest słuszne, byłby to 
pierwszy i bardzo wczesny przykład kontaktu ludów Mezoameryki z chorobami ze Sta-
rego Świata. Hiszpański podbój był dla Majów prawdziwą katastrofą; zagładą setek ty-
sięcy ludzi, zniszczeniem prastarej kultury, przemieszaniem ras za sprawą prokreacyj-
nych wysiłków białych zdobywców. Dodatkowym destrukcyjnym elementem były 
przyniesione z Europy nieznane w Nowym Świecie choroby, jak ospa, tyfus i odra, na 
które Indianie nie byli uodpornieni. Epidemie niszczyły ludność Jukatanu w latach 
1569, 1572, 1648-1650, 1699, 1715, 1730, 1741 etc. W latach 1648-50 epidemia była 
tak silna, że brakowało rąk do pracy i nastał straszliwy głód. Wielki głód towarzyszył 
też zarazie z 1699 r., kiedy przerażeni Indianie masowo opuszczali wioski i majątki 
swoich białych panów szukając schronienia w dżungli. Paradoksalne wydaje się, że 
konkwistadorzy likwidując fizycznie lub nawracając siłą majańską elitę pozbywali się 
w ten sposób ludzi znających miejscowe choroby i sposoby leczenia. Jednocześnie 
wśród białych osiedlających się na Jukatanie nie było zawodowych lekarzy. Sytuacja 
taka trwała przez około 150 lat od zakończenia podboju w 1546 roku73. 

Ludność tubylcza korzystała z usług wioskowych uzdrawiaczy, a biali panowie 
mimo swych uprzedzeń także często zwracali się do nich o poradę. Ten długotrwały, 
osobliwy stan doskonale ilustruje wzmiankowane już dzieło teologa Pedra Sancheza de 
Aguilara74. Autor opowiada o cudownych zdarzeniach, jakie miały miejsce w 1592 r., 
w domu urzędnika kolonialnego Geronimo Castro. Znaleziono tam figurę Matki Bo-

                     
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Renán A. Góngora-Biachi, „La fiebre amarilla en Yucatán durante las épocas precolombina 
y colonial”, w: Revista Biomédica, Centro de Investigaciones Regionales „Dr. Hideyo Noguchi” 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, 2000, 11, ss. 301-307. 
70 Chilam Balam de Chumayel, op. cit., s. 90. 
71 Góngora-Biachi, „La fiebre amarilla en Yucatán”, op. cit., ss. 301-307. 
72 Ibidem. 
73 Należy podkreślić, że wschodnia część Jukatanu obejmująca większość obecnego stanu 
Quintana Roo oraz Belize nigdy nie znalazły się w zasięgu hiszpańskich władz kolonialnych. 
74 Renán A. Góngora-Biachi, „Superstición, magia y enfermedad en el Yucatán del siglo XVI 
según la visión de Pedro Sánchez de Aguilar”, w: Revista Biomédica, Centro de Investigaciones 
Regionales „Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, 1998, 9, 
ss. 250-255. 
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skiej, która dokonała licznych uzdrowień, lecz była negowana przez miejscowych po-
gańskich Majów. Pewien encomendero, w którego majątku zapanowała zaraza, by ku-
rować swoich tubylczych robotników sprowadził indiańską znachorkę, która leczyła ich 
oliwą i lewatywą na jego koszt75. Sánchez de Aguilar wspomina ze swej młodości ko-
miczny przypadek tzw. gadającego diabła z Valladolid na Jukatanie. Otóż diabeł ten 
przez wiele lat niepokoił miejscową ludność, szczególnie zaś szkodził jej zdrowiu psy-
chicznemu. Gadający diabeł gadał głośno nocami, chrobotał, łomotał, rzucał kamienia-
mi i spać ludziom nie dawał. Można było z nim porozmawiać, ale interlokutorów na 
rozmowy przyjmował tylko między godziną ósmą a dziesiątą wieczorem. Rozmowy 
odbywały się przy zgaszonych świecach a diabeł odpowiadał głosem papugi. Nawet za-
prawieni w bojach z Indianami, konkwistadorzy i szlachcice jak Juan López de Mena 
i Martin Ruíz de Arce odbyli z nim długie dyskusje. Okazało się, że gadający diabeł nie 
jest miejscowego pochodzenia, ale przypłynął na Jukatan z Hiszpanii. Pokonał nawet 
pewnego księdza, Tomasa de Lersundi, który wodą święconą i egzorcyzmami starał się 
go przegnać76. W 1596 r. diabeł przeniósł się do Yalcoba, gdzie straszył tubylców. Za-
mieszkał w młynie, wzniecał wichurę i spalił dwa lub trzy domy. Po pewnym czasie 
zniknął, gdy jego miejsce pobytu obstawiono krzyżami77.  

Historia ta doskonale ilustruje stan umysłu i wiedzy białych panów przez pierw-
sze 150 lat okresu kolonialnego. Nic dziwnego, że majańscy uzdrawiacze mimo pogar-
dy ze strony kolonistów, mieli mnóstwo pracy. Słynnym zielarzem w XVII w. był Fran-
cisco Itama, z grupy Chorti, który znał 350 roślin leczniczych. Wielką sławą 
w pierwszej połowie XIX cieszył się na Jukatanie don Ventura Pat pochodzący z rodzi-
ny słynnych Ah Meno'ob. Urodził się w Mani, w 1790 r. a zmarł w 1890 r. w wieku 100 
lat. Leczył z powodzeniem zarówno Kreoli jak Indian. Na pamięć znał ponad 1000 ro-
ślin leczniczych, które umiał doskonale zastosować. Nie cofał się przed stosowaniem 
ceremonii magicznych mających pomóc w pokonaniu choroby. Potrafił leczyć puchlinę 
wodną, różę, biegunkę, rzeżączkę, wściekliznę, ukąszenie przez jadowitego węża i wie-
le innych. Cieszył się dużym szacunkiem wśród Indian i białych. Lekarze z Europy 
przybyli na Jukatan dopiero na początku XVIII w. Pierwszym był Portugalczyk João de 
Pereira. Podobno radził sobie dość dobrze, ale w lutym 1713 r. został schwytany przez 
famulusów Świętej Inkwizycji i postawiony przed Trybunałem Wiary. Oskarżono go 
o żydostwo. Od tego momentu ślad po nim zaginął. Panuje przekonanie, że przewiezio-

                     
75 Ibídem. 
76 Sánchez de Aguilar pisze, że gadający diabeł pokonał księdza robiąc sobie z niego okrutny żart. 
Diabeł wiedział, że ksiądz jest obżartusem, więc zawrócił go z drogi obiecując, że jeśli pójdzie do 
domu zastanie tam na kolację półmisek słodkich, świeżych pączków i dzban dobrego wina. 
Skuszony taką perspektywą ksiądz zawrócił, ale jakaż była jego konsternacja, kiedy zobaczył, że 
dzban był pełen starego, srodze cuchnącego moczu, a na półmisku zamiast pączków, leżało 
świeże łajno jego muła. Od tej pory stracił ochotę na walkę z gadającym diabłem. Nie tylko on, 
inni księża też nie byli w stanie z nim wojować. W odwecie diabeł spalił pobliską oborę pełną 
gnoju. Nic też nie pomogła figura Świętego Klemensa Ojca i Męczennika ustawiona blisko domu, 
w którym przemieszkiwał. Góngora-Biachi, „Superstición, magia y enfermedad…”, op. cit., 
ss. 250-255. 
77 Ibidem. 
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no go do stolicy Meksyku i tam spalono na stosie78. Drugim był Włoch, Giovanni Fran-
cesco Mayoli. Pojawił się w Campeche a później przeniósł się do Meridy i Valladolid. 
Podobnie jak Pereira pomógł wielu ludziom, co wzbudziło zarówno podziw jak strach. 
Wśród miejskiego pospólstwa zaczynały krążyć pogłoski jakoby był żydowskim czaro-
dziejem, ponieważ nie oddawał czci świętym figurom w kościele ani nie widywano go 
na mszach częściej niż dwa razy w roku. Pewnego dnia Mayoli został zaatakowany 
przez sfanatyzowany tłum i znalazł się przed Trybunałem Wiary. Oskarżał go sam bi-
skup Jukatanu Padilla. Mayoli bronił się jednak na tyle umiejętnie, że został wypusz-
czony i mógł kontynuować swą profesję. Był człowiekiem o otwartym umyśle. Intere-
sował się żywo medycyną Majów. Uważa się, że był autorem traktatu „Libro del Judío”. 
Ponadto napisał zaginione dzieło „Descripción de los nombres y virtudes de las yerbas 
indígenas de Yucatán”. Mayoli zmarł w 1770 r. dożywszy sędziwego wieku79.  

Powolny rozwój medycyny europejskiej spychał na margines medycynę Majów, 
która już wcześniej skutkiem wyniszczenia elity tego ludu przez Hiszpanów stawała się 
medycyną ludową. 

Metody leczenia i lekarstwa wśród Majów 

Majowie zawsze widzieli duży związek między działalnością bogów a choroba-
mi. Popol Vuh, Księga Rady ludu Quiche wśród Panów Xibalba wymienia bóstwa pa-
tronujące różnym chorobom. W opisie Xibalba – Krainy zmarłych (dosłownie Miejsce 
Strachu) czytamy:  

Byli tam więc Xiquiripat i Cuchumaquic, Panowie o tych imionach. Są to ci, którzy spra-
wiają, że krew uchodzi z ludzi. Inni nazywali się Ahalpuh i Ahalgana, również Panowie. 
Ich zadaniem było zsyłać opuchlinę na ludzi, wywoływać zropienia na nogach i barwić 
ich twarze na żółto, co zwie się Chuganal. (...) Inni to byli Pan Chambiac i Pan Chamia-
holom, strażnicy Xibalba, których pałki robiono z kości. Oni sprawiali, że ludzie chudli, 
aż zostawały z nich tylko szkielety i trupie czaszki, i umierali, a oni zabierali ich z zapad-
niętym brzuchem i wystającymi kośćmi. (...) Panowie imieniem Xic i Patan, których za-
daniem było powodować śmierć ludzi na drogach, to, co nazywają nagłą śmiercią; spra-
wiali, że krew nabiegała wędrowcom do ust, aż umierali wymiotując krwią80. 

Wydaje się prawdopodobne, że niektóre choroby przypisywane w tekście Popol 
Vuh bogom z Xibalba pasują w ogólnych zarysach do chorób zidentyfikowanych przez 
naukowców w rejonie Peten i nad Usumacintą. Tak więc, cierpienia zsyłane na ludzi 
przez Panów Ahalpuha i Ahalganę to moim zdaniem, odzwierciedlenie leiszmaniozy.  

Oprócz bogów gnębiących ludzi chorobami byli także bogowie chroniący od 
chorób. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim Ixchel, boginię księżyca, ko-

                     
78 Gaspar A. Xiu-Chacon, „El arte curativo de los Mayas y los primeros médicos de la Península 
de Yucatán”, México, w: Revista Biomédica, Centro de Investigaciones Regionales „Dr. Hideyo 
Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, 1998, 9, ss. 38-43. 
79 Ibidem. 
80 Wykorzystałem tu polski przekład Popol Vuh w tłumaczeniu Haliny Czarnockiej i Carlosa 
Marrodana Casasa, Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiche, PIW, Warszawa, 1980, s. 62. 
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biet, ciąży i zdrowia, małżonkę boga Itzamny. Patronami zdrowia byli najwyższy bóg 
Majów yukatańskich Hunab Ku i jego syn Itzamna a u Lakandonów z Chiapas – Ah 
Kan Chob lub Chi Chac Chob. Bogiem medycyny był Cit Bolon Tun, zaś Sacal Puc był 
bogiem zielarzy. Kukulcan opiekował się chorymi na gorączkę. Wśród Majów z Wyży-
ny Gwatemalskiej bóstwa Zuhuykaka i Ixtlitun opiekowały się zdrowiem dzieci81. Bóg 
słońca K'inich Ahau uchodził za wyjątkowo dobrotliwe bóstwo. Za pomocą promieni 
przekazywał ludziom, zwierzętom, roślinom a nawet kamieniom ciepło pojmowane ja-
ko moc, siła, zdolność określaną mianem kinam. Dlatego też majańscy uzdrawiacze 
wygrzewanie się na słońcu zalecali jako element wzmacniania organizmu i profilakty-
ki82. Wśród bóstw opiekujących się zdrowiem ludzi można jeszcze wymienić: Ix Hun 
Tip Tsab (Pani Jeden Pouczająca Grzechotniki) – bogini ognia chroniąca od oparzeń, Ix 
Bolon Sut Ni Kal (Pani Dziewięć Kręcąca Nosem) – bogini chroniąca od pasożytów je-
litowych, Ix Hun Ye Ton (Pani Jeden Czubek Penisa) – bogini chroniąca od ospy z go-
rączką83. Takie kompetencje zostały prawdopodobnie przyznane tej bogini po konkwi-
ście na skutek kontaktu z chorobami przywleczonymi z Europy. 

Jedną z charakterystycznych cech religii Majów było przekonanie, że każdy byt, 
a więc człowiek, zwierzę a nawet kamień ma w sobie pewną „świętość”, cząstkę bosko-
ści przenikającej cały świat84. Z takiego podejścia wynikają bardzo istotne konsekwen-
cje a mianowicie, że każda istota jest ważna we wszechświecie a w zakresie zdrowia, że 
choroba jest pojmowana jako naruszenie pewnej wewnętrznej świętości – ch'ulel. Dla-
tego więc jednym z zadań majańskiego uzdrawiacza było i jest odtworzenie naruszone-
go ch'ulel. Takie pojmowanie choroby przez Majów powodowało, że metody leczenia 
stosowane przez indiańskich curanderos były mieszaniną religijnych rytuałów i ma-
gicznych zaklęć z nabytą empirycznie wiedzą o chorobach i właściwościach roślin lecz-
niczych.  

Pośród indiańskich uzdrawiaczy istniały podziały w zależności od specjalizacji 
i kompetencji. „Calepino de Motul” wymienia różne kategorie curanderos funkcjonują-
cych w społeczeństwie Majów w połowie XVI w. Byli to: Ah Pulyaah – prowokował 
i drażnił choroby, Ah Pul Auat lub Ah Pul Auatmo – krzyczał na dzieci, Ah Pul Nok Tii 
Yit Uinic – walczył i rzucał robakami, Ah Kaxnak Tii Ya Nak - usuwał wrzody i leczył 
chory brzuch, Ah Mac Ik – zaklinał wiatry i leczył dzieci mające wzdęcia85. Podziały 
kompetencyjne wśród indiańskich curanderos zachowały się do dziś. Obecnie do naj-
liczniej spotykanych należą Ah-Meno'ob lub w skrócie H-Meno'ob, Pul Yahob, Dzac 
Yahob. Ah Men jest w istocie prorokiem, wróżem, szamanem. Wprawia się w trans ce-
lem uzyskania kontaktu ze świętymi katolickimi lub starożytnymi bóstwami, by uzy-

                     
81 Roberto Baldizón Méndez, Enfermedades y deformaciones oseas en los Mayas, Guatemala, 
1989, s. 101. 
82 Mónica Chávez Guzmán, „El sol como fundamento curativo de las terapias mayas Yucatecas 
en el periodo colonial”, w: Estudios de Cultura Maya, 2006, XXVIII, ss. 121-139. 
83 Francisco Barriga Puente, „Principios de numerología maya”, w: Lakamha, año 5, octubre-
diciembre, 2005. 
84 David Drew, Las crónicas pérdidas de los Mayas, México, 2002, s. 314. 
85 Ruth Gubler, „Antiguos documentos de medicina maya”, w: Anales de Antropologia, 2000, vol. 
34, ss. 321-335. 
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skać wiedzę o chorobie i sposobach jej leczenia. Ah Meno'ob często posługują się zaz-
tun – wróżebnym kamieniem, w który patrząc, dostrzegają osoby będące sprawcami 
choroby lub szkody. Ah Meno'ob bywają jednocześnie doskonałymi zielarzami. Pul 
Yah jest czarownikiem-uzdrawiaczem stosującym w kuracji rośliny i zwierzęta o wła-
ściwościach leczniczych. Posługuje się glinianymi figurkami, by odstraszyć złe wiatry 
i złe duchy od chorego. Potrafi wnikać do wnętrza człowieka, który spowodował choro-
bę. Spogląda również w zaztun, ale podczas kuracji stosuje liczne zioła i rośliny leczni-
cze. Dzac Yahob są typowymi lekarzami-uzdrawiaczami. Do kuracji stosują zioła i róż-
ne znane im substancje chemiczne mające lecznicze właściwości. Spośród wszystkich 
curanderos są najbardziej profesjonalni, bowiem w swej działalności w największym 
zakresie posługują się wiedzą empiryczną a najmniej mistyką. Panuje przekonanie, że 
w czasach prehiszpańskich istnieli ich liczni poprzednicy należący do elity społecznej 
Majów86. Co prawda wśród curanderos przeważają mężczyźni, ale występują też liczne 
kobiety szczególnie w roli zielarek lub położnych. 

Aktualnie rola tradycyjnych curanderos maleje, a ludność indiańska częściej niż 
dawniej odwiedza zawodowych lekarzy lub alopatów. Curanderos także coraz częściej 
obok tradycyjnych medykamentów stosują lekarstwa pochodzące z nowoczesnej farma-
kologii i chętnie reklamują się w komercyjny sposób. Zdarza się, że gdy sami nie mogą 
pomóc odsyłają pacjenta do przychodni lub prywatnie przyjmującego lekarza. Tym 
niemniej większość z nich trwa jeszcze przy tradycyjnych metodach leczenia87. Wizyta 
u curandero różni się znaczne od wizyty u lekarza. Toczy się nieformalna, luźna roz-
mowa, w czasie której obie strony poznają się dokładniej. Akcesoria curandero są po-
dobne do tych ze starożytności, choć w innej scenerii. Stół, za którym siedzi uzdrawiacz 
to odpowiednik ołtarza z epoki prehiszpańskiej, płoną świece zastępujące dawne kadzi-
dło – kopal, na cześć bogów, są bukiety kwiatów, bo bogowie i święci katoliccy lubią 
piękne zapachy. Curandero zwykle zaczyna od badania pulsu. Uzdrawiacze Tzotzilów 
z Zinacatan, H'ilol lub Pik k'ab'al twierdzą, że „krew mówi i niesie wiadomość” 88. Cu-
randeros badając puls kciukiem prowadzą dokładny wywiad z pacjentem dotyczący nie 
tylko konkretnej dolegliwości, ale także jego relacji z otoczeniem, konfliktów drążących 
społeczność, w której żyje etc.  

H-meno'ob stosują różne zasady przyjmowania pacjentów. Niejaki Don Carlos 
przyjmuje pacjentów tylko w godzinach od 6.00 do 15.00, zaś Doña Juana przyjmuje 
pacjentów o każdej porze, kiedy komu potrzeba89. W Zinacantán, w Chiapas H'ilol po 
zbadaniu pulsu ustala czy nie został naruszony ch'ulel pacjenta. W tym celu bierze po 
13 ziaren kukurydzy białej, żółtej, czerwonej i czarnej90. Wrzuca je do naczynia z poso-

                     
86 Xiu-Chacon, „El arte curativo de los Mayas…”, op. cit., ss. 38-43. 
87 Ruth Gubler, „El papel del ritual y la religión en la terapéutica de los curanderos y h-meno'b 
yucatecos actuales”. w: Anales de Antropologia 2006, vol. 40, 1, ss. 133-165, Ruth Gubler, “El 
papel del curandero y la medicina tradicional en Yucatán”, w: Alteridades 1996, 6, 12, ss. 11-18. 
88 Enrigue Eroza Solana, „Tres procedimientos diagnósticos de la medicina tradicional indígena”, 
w: Alteridades, 1996, 6, 12, ss. 19-26. 
89 Ruth Gubler, “El papel del curandero y la medicina tradicional en Yucatán”, op. cit., ss. 11-18. 
90 Jest to prastary rytuał związany z kosmologią Majów. Kolory ziaren kukurydzy odzwierciedlają 
kolory punktów kardynalnych świata (przypis autora). 
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loną wodą i obserwuje ile ziaren każdego koloru wypływa na powierzchnię. Na tej pod-
stawie ocenia ile części ch'ulel'a zniknęło. Uzdrawiacze Huaxteków podczas tej cere-
monii zapalają świece przed figurami Świętego Marcina z Porres, Świętego Michała   
Najświętszej Panienki z Guadalupe. Potem odmawiają razem z pacjentem „Ojcze nasz” 
i „Zdrowaś Mario”. Jednym z ważnych elementów postępowania curandero jest infor-
macja o snach pacjenta. Uzdrawiacz oceniając marzenia senne stara się dostrzec związki 
między przekazem sennym a aktualnym stanem zdrowia pacjenta. Szamani Lakando-
nów z Chiapas wyróżniają trzy podstawowe zasady interpretacji snów. Są to: ba'ik 
u tus, czyli „rodzaj kłamstwa” - fałszywe odwrócenie wzajemnych relacji między tym, 
co realne i tym, co podświadome; hach uy pixan, czyli „prawdziwa dusza” - sen i rze-
czywistość odpowiadają sobie dokładnie, oraz yu k'in, czyli „słońce” – sytuacja wyma-
gająca dokładniejszego zbadania symboliki snu. Najczęściej wiąże się to z koncepcją 
onen, czyli relacją między człowiekiem a zwierzęciem w kontekście jego przynależno-
ści do danego klanu np. jaguara, jelenia, oposa etc. Lakandoni chętnie obserwują 
gwiazdy i na tej podstawie przepowiadają, kto ma umrzeć91.  

Jak widać z tej skrótowej narracji, w medycynie Majów jest wiele elementów 
magicznych, co jednak nie oznacza, że magia i religia są decydującymi czynnikami 
w kuracji chorego. Badania etnobotaniczne dowiodły znajomości ogromnej liczby lecz-
niczych roślin wśród majańskich curanderos. Poniżej zamieszczony bardzo skromny 
wykaz roślin leczniczych stosownych przez uzdrawiaczy ukazuje, na jak liczne dole-
gliwości potrafili oni znaleźć remedium. Pierwsze 10 roślin pochodzi od curanderos 
Lakandonów z Chiapas, pozostałe od Majów jukatańskich. Rośliny podane są według 
następującego klucza: nazwa w języku jukateckim, nazwa łacińska, przeznaczenie. Zre-
zygnowałem z podawania nazw polskich gdyż najczęściej nie mogłem do nich do-
trzeć92. 

Uwagi końcowe 

W epoce prekolumbijskiej choroby, na które cierpieli Majowie, wynikały z wa-
runków środowiska, w jakim żyli. Nie były to choroby zagrażające ich populacji. Te 
same choroby stwierdzono na podstawie badań archeologicznych na stanowiskach za-
równo okresu klasycznego jak postklasycznego, co wskazuje, że nie spiętrzyły się, 

                     
91 Enrique Eroza Solana, „Tres procedimientos diagnósticos…”, op. cit., ss. 19-26. 
92 Wykaz został sporządzony na podstawie: Ana Margarita Manzanilla Inerián, Plantas medicina-
les en Oxcutzcab, un reencuentro con nuestras raíces mayas. Chapingo, Texcoco, México 2009, 
s. 192, Ricardo Molczadzki Lischinsky, Aspectos etnobotánicas de la Península de Yucatán. 
Medicina tradicional maya, Universidad Autónoma Metropolitana, 1983, s. 44, Ryan Amir 
Kashanipour, R. Jon McGee, „Northen Lacandon Maya Medicinal Plant Use in the Communities 
of Lacanja Chan Sayab and Naha', Chiapas, México”, w: Journal of Ecological Anthropology, 
2004, vol. 8, ss. 47-66, Jesús García de Miguel, Etnobotánica maya; origen y evolución de los 
huertos familiares de la Península de Yucatán, México. Universidad de Córdoba, 2000, s. 247, 
Elfriede Poell, „Plantas medicinales de Guatemala; reseña histórica”, w: Boletín Latinoamericano 
y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Universidad de Santiago de Chile, 2007, 
vol. 6, s. 27. 
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w jednym momencie, ale trwały przez całe stulecia na terytoriach zamieszkałych przez 
Majów. Przyczyn upadku miast klasycznych w IX w. n.e. nie należy wiązać z rzekomą 
dewastacją środowiska przez człowieka i wynikłymi z tego drastycznymi problemami 
zdrowotnymi. W okresie konkwisty zlikwidowana została elita intelektualna Majów 
a ich medycyna skutkiem tego stała się medycyną ludową. Mimo tej degradacji lecznic-
two Majów przetrwało w tym stanie do dziś i obecnie jest przedmiotem żywego zainte-
resowania ze strony środowisk naukowych. Jest niewątpliwe, że Majowie będą mieli 
swój wielki wkład do medycyny światowej, a zwłaszcza do farmakologii.  

TABELA ROŚLIN LECZNICZYCH MAJÓW 

Nazwa w języku 
jukateckim Nazwa łacińska Przeznaczenie 

Che'chen Metopium brownei drgawki oka 

Tsak ti tsem Artemisia bóle brzucha 

Pahok Chamaedorea malaria 

Kanti ak Erythina coralloides biegunka 

Ma'ax ak Paulian pinnata gorączka 

K'uh che' Cedrela odorata 
podrażnienia skóry, ukąszenia 
przez insekty 

Nikte' ak' Clematis bóle w kościach, bóle mięśni 

Op ak' Smilax ukąszenie przez węża 

Ah thus Vitis krwawy kaszel 

Mulix Citrus aurantiifolia astma 

K'uxub Bixa orellana róża 

Oon Persea americana 
cholesterol, cukrzyca, infekcje jeli-
towe 

Chike' Chrysophyllum mexicanum dysenteria, cholesterol 

X chay Cnidoscolus chayamansa brodawki, cholesterol, zranienia 

Ch'uhuk pak'aal Citrus sinensis przeziębienie, wymioty 

K'opte Cordia dodecandra impotencja 

Abal 
(brak nazwy łacińskiej, śli-
wka) 

swędzenie skóry 

Tuk' Acromia mexicana odwodnienie, cukrzyca 

Kukum Chenopodium ambrosioides glisty ludzkie, bolesne miesiączki 

Su'um k'aak' Tithonia diversifolia owrzodzenia, swędzenie skóry 

Halal Phragmites australis piasek [w nerkach?], cukrzyca 

Si'sin Artemisia vulgaris ból głowy, ból brzucha 

Kutz Nicotiana tabacum owrzodzenia, reumatyzm 

Ts'unyay Talinum paniculatum zapalenia po uderzeniach 

Box ak' 
(brak nazwy łacińskiej, czar-
na liana) 

rak [wewnętrzny i zewnętrzny?] 
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Nazwa w języku 
jukateckim Nazwa łacińska Przeznaczenie 

Cabaxan Elytraria imbricata ból w oku 

Chac motz 
(brak nazwy łacińskiej, czer-
wony korzeń) 

ból głowy 

Chakah Brusera simaruba 
ból głowy, zranienia, infekcje jeli-
towe 

Ch'eelem 
(brak nazwy łacińskiej, mag-
uey) 

bezpłodność kobiet, rzeżączka 

Ch'ich' puut Carica papaya ukąszenia przez żmije 

Ch'iichibe Sida rhombifolia rak 

Chimtok' Krugiodendron ferreum piasek, kamienie [w nerkach?] 

Chokwil xiw Capraria biflora zapalenie pochwy 

Chucum Havardia albicans rak pochwy, ospa 

Ek'balam Croton peraeruginosus grzybica skóry 

Elemuy 
/brak jakiejkolwiek nazwy 
europejskiej/ 

bóle w plecach, infekcja pęcherza 

Ja'abin Piscidia piscipula ból zębów trzonowych, zranienia 

Ja'as ak' Gonolobus yucatnensis owrzodzenia, bóle w oczach 

K'uxub kan Rivina humilis zapalenie żołądka 

La'al Urera bacifera 
bóle w mięśniach, reumatyzm, kło-
poty z wydalaniem moczu 

X much kok' Selaginella lepidophylla astma 

Oox Brosimum allicastrum astma, suchy kaszel 

Payche' Petiveria alliacea astma, ból głowy, ból zębów 

Pech ukil 
Porophyllum macrocephal-
lum 

wszy 

Pixoy Guazuma ulmifolia pobudzanie ciężkiego porodu 

Pluxion xiw Commelina diffusa ból głowy 

Sac kaatzim Mimosa bahamensis dla dzieci, które moczą po nocach 

Sak beek 
(brak jakiejkolwiek nazwy 
europejskiej) 

gorączka, ból głowy 

Sipche' 
(brak jakiejkolwiek nazwy 
europejskiej) 

ból głowy, reumatyzm 

Tsaaj Cnidoscolus souzae cukrzyca 

Uaxim Leucaena leucocephala brodawki 

U'kuch Solanum erianthum gorączka 

X ka'aan lool Tecoma stans astma, cukrzyca 
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