
   Sensacyjne  odkrycie  egipskiego  Peru i Ameryki Południowej !   
Wielką  starożytną  cywilizację   Majów  z Peru oraz  inne  kraje Ameryki Południowej
                                          mieli założyć …... starożytni Egipcjanie !  
                                 Zebrane dowody mogą  potwierdzać  tę  teorię.                                         
 Starożytne rzeźbione rzeźby ze skały w pobliżu Machu Picchu, Peru-  widać  
twarz  bardzo egipską  a więc  Peru zakładali  starożytni Egipcjanie   ! 

  Relief  w skale a  obok  egipski  przywódca Hosni Mubarak egipski polityk i 
wojskowy, prezydent Egiptu od 14 października 1981 do 11 lutego 2011, a wcześniej 
oficer w lotnictwie egipskim i wiceprezydent. 



Tupac Amaru II, przywódca powstania indiańskiego z końca XVIII wieku  w Peru – obok 
egipski  Prezydent Peru Martín Vizcarra i po prawej starożytni Egipcjanie wraz z włosami.

             Nazwa  PERU  jest związana z  egipską nazwą  domu faraona PER  AH . 

                 Egipskie  reliefy są bardzo podobne do   reliefu Majów. 
 
  Nadproże 1 z Laxtunich (fot. Wikimedia Commons)   widoczne  są głowy   jakby w  egipskim
nakryciu głowy.  Te wszystkie zbieżności dowodzą  że  warstwa  przywódcza  Majów 
wywodziła  się ze  starożytnego Egiptu.



                        RELIEF PŁASKORZEŹBA EGIPSKA 

Ameryka Środkowa. W żyznej dolinie pomiędzy Oceanem Spokojnym a Morzem Karaibskim,
w  dzisiejszym  Hondurasie,  znajdują  się  monumentalne  ruiny  Copána.  To  archeologiczne
miejsce uważane jest za polityczne i kulturalne centrum potężnej cywilizacji Majów, która
rozkwitła między 2000 r. p.n.e. a 800 r. n.e.

“Ludzie nazywali Copána Paryżem Mezoameryki, ponieważ było to miejsce poświęcone sztuce i
naukom humanistycznym: rzeźba jest piękna, architektura jest co najmniej wspaniała”. Dr. Payson
Sheets“Pomysł,  że  Maya to zagubiona kultura,  jest tylko częściowo prawdziwy. Wiemy, że
przestali budować, ale w sercu Majów istnieje wiara, religia, która nadal się rozwija i która
mówi nam: “Proszę zwrócić na nas uwagę, ponieważ zachowujemy tę ogromną wiedzę, którą
chcemy dzielić się ze światem”. Philip Coppens

W Copán Majowie budują kompleks zabytków, świątyń i placów, a także rzeźbią kamienne 
kolumny przedstawiające starożytnych królów. Majowie są również jedną z pierwszych cywilizacji,
które stworzyły język pisany.“W ciągu ostatnich 20-30 lat nastąpił ogromny postęp w dekodowaniu 
ich hieroglifów, a wiele z nich nadal trwa. Adrian GilbertCzy ryciny Majów na kamieniach i ich 
hieroglify mogą być dokładniej badane, aby dostarczyć dowodów pozaziemskich kontaktów w 
Copán? Według starożytnych teoretyków astronauty, odpowiedź brzmi “tak”.“Niektóre z wielkich 
posągów Copána fascynują mnie niesamowicie, ponieważ sprzęt, który noszą, bardzo przypomina 
mi coś technologicznego. Jedna z postaci ma pudełko z wychodzącymi rurkami, przyciskami i 
innymi bardzo dziwnymi rzeczami. Te posągi wyglądają jak dziwne stworzenia ubrane w garnitur 
astronauty i, moim zdaniem, oznacza to, że odwiedzili nas kosmici, którzy wyglądali bardzo 
podobnie jak my, ponieważ według starożytnych tekstów zostaliśmy stworzeni na ich 
obraz.Badacze pracujący w Copán znaleźli również kamienne rzeźby zwane “stelami”, które od 
czasu ich odkrycia w 1576 r. wywołały pewne kontrowersje.



 Różne interpretacje rycin sugerują, że Majowie są świadomi świata odległego od ich kontynentu. A
przecież  stele  to  wynalazek egipskiej kultury. Musieli mieć  starożytną wiedzę  i chyba tylko z
Egiptu.

“Majowie,  spośród  wszystkich  starożytnych  ludów,  mieli  najdokładniejszy  kalendarz,  znacznie
bardziej  niż Babilończycy i  Sumerowie.  Nie tylko obserwowali  oni nasz system planetarny, ale
także Oriona, Syriusza i inne bardzo odległe systemy. Erich von Däniken.“Jedną z rzeczy, które
wyróżniały  Majów  była  ich  zdolność  do  monitorowania  przebiegu  zdarzeń  astronomicznych  i
śledzenia  ruchów  gwiazdozbiorów  w  celu  przewidywania  zaćmień.  Rozwinęli  tę  wiedzę  i
umiejętności na zaawansowanym poziomie. To niezwykłe: żadnych teleskopów, żadnego metalu.
Ale  mieli  umiejętność  przewidywania  czasu  i  wydarzeń  w  sposób,  który  nie  miał  absolutnie
żadnego  precedensu  w  świecie.  Dr  John  C.  Lohse.Majowie  stanowili  jedną  z  najbardziej
zaawansowanych cywilizacji  starożytnych,  nie  tylko  Ameryki,  ale  całego świata,  pozostawiając
ważne dziedzictwo artystyczne, architektoniczne i kulturowe, głównie w tym, czym dziś są ludność
Meksyku i Gwatemali. 

Piramida Majów w Chichen Itza                                                Piramida  egipska 

Głowa  Maja                                            Obok starożytny Egipt



Główne osiągnięcia cywilizacji Majów   podobnie  jak  egipskie w dziedzinie architektury 
stanowiły monumentalne zespoły przestrzenne, złożone ze świątyń na wysokich piramidach 
schodkowych, pałaców, tarasów, dziedzińców i kamiennych boisk do gry w piłkę oraz zastosowanie
w budownictwie tzw. fałszywego sklepienia; W dziedzinie sztuki – ozdoby ze stiuku, malowidła 
ścienne, rzeźby i płaskorzeźby z kamienia, drewna i kości, polichromowana ceramika oraz wyroby 
złotnicze. 
Majowie   tak jak  Egipcjanie rozwinęli pismo hieroglificzne i dwudziestkowy system liczbowy, 
prowadzili obserwacje astronomiczne i posługiwali się precyzyjnymi systemami rachuby czasu.
 Po hiszpańskim podboju nastąpił całkowity upadek cywilizacji Majów; w okresie kolonialnym, a 
także po zdobyciu niepodległości przez Meksyk i inne kraje na pocz. XIX w., Majowie 
podejmowali wiele lokalnych zbrojnych prób odzyskania samodzielności politycznej (m.in. przez 
kilkadziesiąt lat, do przeł. XIX i XX w., utrzymywali kontrolę nad częścią terytorium Quintana Roo
na Jukatanie). Majowie byli twórcami wysoko rozwiniętej cywilizacji, której początki sięgają 
okresu preklasycznego późnego (400 p.n.e.–250 n.e.), według chronologii przyjętej dla kultur 
Mezoameryki. 

Żródła archeologiczne, zarówno stale odkrywane w dżungli monumentalne budowle   
wykazują podobieństwo do  sztuki  egipskiej – pałace, świątynie, piramidy, mniejsze pozostałości
– ołtarze, pokryte reliefami stele, kolumny, trony, sarkofagi, wreszcie drobne artefakty – broń, 
biżuteria, narzędzia, naczynia, pochówki. 

Świątynia Inskrypcji (hiszp. Templo de las Inscripciones) – piramida schodkowa Majów 
zbudowana w Palenque w Meksyku jako grobowiec dla króla-kapłana K’inich Janaab’ Pakala. 
Budowę, którą rozpoczęto w ostatniej dekadzie blisko 70-letniego panowania Pakala, dokończył 
jego syn i następca K’inich Kan Bahlam II. Pomimo że piramida była przez wiele lat badana przez 
naukowców, dopiero w 1952 roku meksykański archeolog Alberto Ruz Lhuillier odnalazł kryptę 
grobową Pakala, do której wejście ukryte było pod podłogą świątyni. Na kamiennej płycie 
sarkofagu znajduje się słynny relief władcy nazywany też „kamieniem astronauty”, gdyż według 
niektórych pseudonaukowców przedstawiona na nim postać siedzi za sterami rakiety. 

Piramida   tak jak w Egipcie składa się z dziewięciu poziomów i ma wymiary 61×49 m u podstawy 
i 21 m wysokości. Jej trzon tworzy gruz wymieszany z gliną, który obłożono kamiennymi płytami. 
Nie ma ona natomiast żadnych fundamentów, gdyż postawiono ją bezpośrednio na gliniastym 
podłożu. Na jej szczycie znajduje się świątynia z przedsionkiem i trzema pomieszczeniami, których
wnętrza pokryto wapiennym stiukiem. Pod podłogą największego z nich ukryto wejście do tunelu 
prowadzącego do krypty grobowej. Sama sala wyłożona jest tablicami z licznymi hieroglificznymi 
inskrypcjami, od których wzięła się nazwa świątyni. Opisują one ważne wydarzenia z życia władcy 
oraz jego dokonania. 



Piramida schodkowa – piramida o wyraźnych piętrach. W architekturze egipskiej powstała jako 
szereg malejących, nakładających się na siebie mastab, najsłynniejsza jest Piramida Dżesera. 
Charakterystyczne są dla sztuki prekolumbijskiej w Ameryce Środkowej. 

Piramida Czarownika  lub  Wróżbity  (hiszp. Pirámide del adivino) – piramida schodkowa 
położona w starożytnym mieście Majów – Uxmal – w stanie Jukatan w Meksyku. Ze względu na 
swój kształt uchodzi za jedną z najbardziej nietypowych majańskich budowli. 

                                                       



 Ta  mała  zielona głowa  przypomina   głowę  faraona. 

Świątynia Wojowników – grupa Tysiąca Kolumn w Chichén Itzá   jako sztuka Majów 



                        

  Ruiny starożytnej egipskiej świątyni na pustyni Sudan,  obok Asuan egipska świątynia Izydy 

                                            

Malowidło w San Bartolo   obok   Sztuka  starożytnego Egiptu i te same motywy  roślinne 



Drewniana rzeźba Majów z VI w.                                      Egipski skryba                        

                                                                 Malarstwo  Majów 
                         

Malarstwo Majów                                                                           Egipski pszent

Malarstwo Majów
Artyści-malarze Majów nie znali perspektywy i światłocienia. Postacie ludzkie przedstawiane były 
w taki sposób, że twarz i kończyny widziane są z profilu a ciało en face lub w skręcie. Tak jak w 
sztuce  egipskiej. Kontury nanoszono czerwoną farbą. Powierzchnie wypełniano przy użyciu 
barwników mineralnych i roślinnych (kolorami: błękitnym, czerwonym, zielonym, czarnym i 
żółtym oraz kolorami powstałymi przez zmieszanie tych barw).



 Kolor błękitny uzyskiwano stosując specjalny barwnik zwany Błękitem Majów, będący 
kompleksem adsorbcyjnym indygo i unikalnej glinki, wydobywanej jedynie w kilku miejscach na 
świecie, w tym na Jukatanie. Następnie przeprowadzano retusz naniesionych wcześniej konturów.

Foto powyżej :    Większość budynków w Bonampak w Meksyku  pochodzi z okresu 
pomiędzy 580 a 800 rokiem n.e. Miejsce to odkrył “na nowo” fotograf Giles Healey w 1946
roku, którego przyprowadzili tu współcześni Majowie (Lakandoni). Co ciekawe przybywali 
oni regularnie do Bonampak, aby odprawiać modły w starożytnych świątyniach .

                                              SZTUKA EGIPSKA PONIŻEJ 
                                    Wnętrze  egipskiej piramidy  grobowiec faraona 



                                                    
                                  BRAZYLIA  TO OBECNIE MURZYNI 
          pochodzący z Afryki czyli niewolnicy i biali jako mniejszość 



                           Brazylijscy piłkarze 

                           Brazylijskie   białe dzieci w Szczecinie 



Niewiele wiadomo o kulturach Indian zamieszkujących tereny obecnej Brazylii tysiące lat 
przed przybyciem Europejczyków. Były to głównie plemiona Tupi-Guarani, Arawaków i 
Karaibów, które utrzymywały się z rybołówstwa, myślistwa, zbieractwa i uprawy roli. 
W odróżnieniu od oddzielonych Andami cywilizacji z zachodniego wybrzeża Ameryki 
Południowej Indianie ze wschodniego wybrzeża i interioru nigdy nie wykształcili 
materialnego piśmiennictwa, ani monumentalnej architektury. Były to przede wszystkim 
plemiona o charakterze na poły koczowniczym, w odróżnieniu od osiadłych, rolniczych 
cywilizacji andyjskich.  Ale  mieli jednak wielką  sztukę i  kulturę  więc te dane mogą być  
zafałszowane .
 Rabunkowa gospodarka dość szybko doprowadziła do wyniszczenia paubrasil i ruiny 
utrzymującej się z tego ludności. Indianie nie nadawali się do ciężkiej pracy i masowo 
ginęli, więc rozpoczęto sprowadzanie czarnoskórych niewolników z Afryki. 

Manuel Deodoro da Fonseca  z dziwnym dużym semickim arabskim nosem (ur. 5 sierpnia 
1827 w Alagoas, zm. 23 sierpnia 1892 w Rio de Janeiro) – przywódca zamachu stanu, w 
wyniku którego obalono cesarza Brazylii Piotra II. Pierwszy prezydent nowo powstałej 
Republiki Brazylijskiej, mason. Piotr II stwierdził jego niesubordynację, a gdy rozeszły się 
pogłoski o aresztowaniach, które planował rząd, Fonseca w odpowiedzi na to uruchomił 
pucz wojskowy 15 listopada 1889, w wyniku którego doszło do obalenia cesarstwa.  Do 
lutego 1891 r. pełnił funkcję tymczasowego prezydenta republiki, będąc pierwszym w 
historii Brazylii prezydentem Republiki. Po dokonaniu przez siebie rozdzielenia Kościoła 
od państwa Fonseca w 1891 zwołał zgromadzenie konstytucyjne, w którym przeważali 
wojskowi. W lutym 1891 mianowało go ono w sposób oficjalny prezydentem państwa. Jego
despotyczne i nieudolne rządy trwały do listopada 1891, kiedy marynarka zbuntowała się z 
powodu rozwiązania przez niego parlamentu. W ten sposób jego rządy za pomocą 
wydawania dekretów szybko się zakończyły, gdyż musiał podać się do dymisji w obliczu 
buntu. 



Aryjski i nie semicki Piotr II (port. Pedro II, Pedro Segundo) (ur. 2 grudnia 1825 w Rio de
Janeiro, zm. 5 grudnia 1891 w Paryżu) – ostatni cesarz Brazylii, tam urodzony. Piotr 
poślubił 4 września 1843 księżniczkę Teresę Burbon, księżniczkę Obojga Sycylii 
(najmłodszą córkę króla Franciszka I Burbona). Miał z nią czwórkę dzieci: 

• Alfonsa (1845-1847) 
• Izabelę (1846–1921), księżniczkę cesarską, regentkę Brazylii, żonę Gastona Orleańskiego – 

hrabiego d'Eu (wnuka króla Francuzów – Ludwika Filipa I) 
• Leopoldynę Teresę (1847-1871), żonę Ludwika Augusta Sachsen-Coburg-Gotha (innego 

wnuka Ludwika Filipa I) 
• Piotra Alfonsa (1848-1850)

Piotr II rządził Brazylią przez 49 lat, jego mottem był: „União e Indústria” („Unia i 
przemysł”). W okresie tym Brazylia wkroczyła na drogę państwa przemysłowego. 
Budowano pierwsze utwardzone drogi, koleje, kable podmorskie, fabryki. 

 Celem pierwszej (trwającej w 1851) było uzyskanie przez Brazylię swobodnego dostępu do
strategicznej rzeki La Plata. Po szybkim zwycięstwie zyskał przychylny sobie rząd u 
południowego sąsiada, z którym zawarł później przymierze, by obalić argentyńskiego 
dyktatora Juana Manuela Rosasa (ta wojna również zakończyła się dla cesarza pomyślnie). 
Drugie wtargnięcie do Urugwaju (1864) doprowadziło do wybuchu długotrwałego konfliktu
z Paragwajem. Traktat waszyngtoński (1871) powierzał cesarzowi wyznaczenie neutralnego
arbitra w sporze o roszczenia Alabamy. Podjął także pierwsze kroki w celu zniesienia 
niewolnictwa, które zostało ostatecznie zniesione dopiero w 1888 na mocy edyktu, który 
podpisała podczas jego nieobecności jego córka Izabela. 
Rzekomy  jak się zdaje dorobiony liberalizm cesarza wywołał jednak konflikt z bardziej 
konserwatywną częścią brazylijskiego społeczeństwa. W tym samym czasie bardziej 
radykalni liberałowie byli niezadowoleni z niezbyt zdecydowanych działań cesarza w celu 
zmodernizowania kraju. Mimo tego, że Piotr był bardzo lubiany przez swój naród, został 
zmuszony do ustąpienia z tronu przez juntę wojskową 15 listopada 1889 i wraz z rodziną 
udał się na wygnanie. 



Zmarł 5 grudnia 1891 w Paryżu. W 1922 jego prochy oraz prochy żony zostały 
sprowadzone do Brazylii. W 1939 umieszczono je w katedrze św. Piotra z Alcantary w 
Petrópolis, byłej letniej rezydencji cesarza. 

Więcej o Brazylii tu    https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Brazylii

Brazylijska   Kultura Marajoara rozkwitła na wyspie Marajó u ujścia Amazonki .  
Archeolodzy znaleźli wyrafinowane wyroby garncarskie w swoich wykopaliskach na 
wyspie. Kawałki te są duże, misternie pomalowane i nacięte wizerunkami roślin i zwierząt. 
Dostarczyły one pierwszych dowodów na istnienie złożonego społeczeństwa na Marajó. 
Dowody budowy kopca dalej sugerują, że na tej wyspie rozwinęły się dobrze zaludnione, 
złożone i wyrafinowane osady, ponieważ uważano, że tylko takie osady są w stanie 
realizować tak rozbudowane projekty, jak duże roboty ziemne.  Pracując w latach 50. XX 
wieku w niektórych swoich najwcześniejszych badaniach, amerykańska Betty Meggers 
zasugerowała, że społeczeństwo wyemigrowało z Andów i osiedliło się na wyspie. 
Brazylijska   Kultura Marajoara  wykazuje pochodzenie  egipskie a nawet greckie 
mykeńskie ! Świadczą  o tym typowe  dla Greków  jońskich woluty w Polsce  określane
jako ślimacznice . 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Brazylii


ARGENTYNA  jest w większości biała 

Najwcześniejsze ślady ludzkiego życia w obszarze znanym obecnie jako Argentyna 
pochodzą z okresu paleolitu , a dalsze ślady w mezolicie i neolicie .  Do okresu kolonizacji 
europejskiej Argentyna była stosunkowo słabo zaludniona przez wiele różnych kultur z 
różnymi organizacjami społecznymi , które można podzielić na trzy główne grupy.  
Pierwsza grupa to podstawowi myśliwi i zbieracze żywności bez rozwoju ceramiki , tacy 
jak Selknam i Yaghan na skrajnym południu. Druga grupa to zaawansowani myśliwi i 
zbieracze żywności, w tym Puelche, Querandí i Serranos na środkowym wschodzie; i 
Tehuelche na południu - wszystkie podbite przez Mapuche rozprzestrzeniające się z Chile  - 
oraz Kom i Wichi na północy. Ostatnią grupą są rolnicy z garncarstwem, tacy jak Charrúa , 
Minuane i Guaraní na północnym wschodzie, z pół-naziemnym istnieniem cięcia i palenia ; 
Zaawansowany diaguita osiadłych kultura handlu w północno-zachodniej, która została 
podbita przez Imperium Inków około 1480; Toconotéoraz Hênîa i Kâmîare w centrum kraju,
a Huarpe w środkowo -zachodniej kulturze, która wychowywała bydło lamy i była pod 
silnym wpływem Inków .

Obecnie  Argentyna jest krajem wielokulturowym o znaczącym wpływie europejskim. Na 
współczesną kulturę argentyńską duży wpływ wywarła między innymi włoska , hiszpańska 
i inna europejska imigracja z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jego miasta 
charakteryzują się zarówno przewagą ludzi europejskiego pochodzenia, jak i świadomym 
naśladowaniem amerykańskich i europejskich stylów w modzie, architekturze i designie. 

Państwo Inków (kecz. Tahuantinsuyu, dosłownie: Imperium Czterech Części, Zjednoczone 
Cztery Części) – historyczne państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie 
swego największego rozkwitu obejmujące tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz 
częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny. 

Imperium Inków było dobrze zorganizowane. Na jego czele stał Sapa Inka, syn słońca i 
boski namiestnik tak samo jak w starożytnym Egipcie faraonowie. Niżej w hierarchii byli 
prefekci, każdy z nich zarządzał czwartą częścią kraju. Prefektem mógł być jedynie brat lub 
stryj władcy. Podlegali im urzędnicy, oficerowie armii i sędziowie. Dół piramidy społecznej 
stanowili robotnicy i rolnicy. Inkowie wierzyli w Boga Słońce jako ich stwórcę i uznawali 
go za główne bóstwo. Wszyscy władcy uważani byli za potomków Słońca. 

Inkowie na terenie Ameryki Południowej pojawili się około 1200 roku p.n.e. Legenda głosi, 
że pierwszy władca Manco Capac i jego żona zostali zesłani przez boga słońca w okolice 
jeziora Titicaca, by nakłonić ludzi do czczenia boga słońce. Stolicą państwa Inków było 
Cuzco, co oznacza pępek świata. W Cuzco znajdowała się świątynia słońca ze złoconymi 
ścianami. Inkowie przejęli wiele z osiągnięć poprzednich kultur, rozbudowano istniejące 
już kanały i tarasy. Inkowie byli w stanie wznosić olbrzymie świątynie, budowane ze stu-
tonowych bolków kamiennych. Budowano je bez użycia zaprawy murarskiej, a kamienie 
były bardzo dokładnie dopasowane. Podobnie jak piramidy egipskie. Świątynia boga słońca 
była obsługiwana przez grupę kapłanów. Ponadto funkcjonowały też klasztory, 
a najpiękniejsze dziewczęta od ukończenia ósmego roku życia wychowywano na Dziewice 
Słońca.



Największy zasięg terytorialny państwo Inków osiągnęło w XV wieku. Jednak na teren 
państwa Inków około roku 1520 przybył Hiszpan Francisco Pizzaro z oddziałami 
zbrojnymi. Zwabiony został wiadomościami o bogactwie Inków, ponadto kraj był wtedy 
targany wojną domową. Hiszpanie uwięzili uzurpującego władzę Atahualpę i jego ludzi. 
Mimo to dalej starał się prowadzić walkę ze swym bratem i z jego inspiracji zamordowano 
w Cuzco Huascara i jego rodzinę. Korzyść odnieśli na tym przede wszystkim dokonujący 
podboju Hiszpanie.

Ostatnim inkaskim władcą był Tupac Amaru. Rządzący wtedy państwem inkaskim 
hiszpański wicekról Toledo postanowił ostatecznie rozprawić się z Inkami. Użył do tego 
ogromnej armii, która pojmała Tupac Amaru wraz z żoną w dżungli. Przewieziono ich do 
Cuzco, gdzie dokonano okrutnej egzekucji. Zakończyła ona panowanie Inków. Państwem 
zarządzali wicekrólowie hiszpańscy. Poddane zostało ono brutalnej i intensywnej 
chrystianizacji, prowadzonej przez sprowadzonych z Europy księży i zakonników 
katolickich. Inków zaczęto traktować jak niewolników, zmuszano ich do pracy 
w kopalniach złota i srebra. Dla przetrwania nieludzkiego traktowania i niezwykle ciężkiej 
pracy Indianie narkotyzowali się liśćmi koki. Zależność od Hiszpanii Peru i Boliwia 
zrzuciły dopiero z początkiem XIX wieku.

              Poniżej mamy zafałszowane państwo Azteków  na dzicz i prymityw:

Państwo Azteków powstało na drodze podbojów na terenie dzisiejszego Meksyku. 
Najsilniejszą grupą w społeczeństwie azteckim okazali się wojownicy, którzy zaczęli 
gromadzić duże majątki a także jeńców wojennych. Urzędy stały się dziedziczne pośród 
wąskiej grupy rodzin. Silną pozycję zajmowali też kapłani, którzy zaczęli gromadzić 
majątki nadawane im przez władców. Mogli też kapłani ściągać podatek od chłopów 
uprawiających ziemie na terenie majątku świątyni. Dwóch naczelnych kapłanów zajmowało
pozycje zaraz po królu. Kraj kontrolowali przez licznych kapłanów rozsianych po całym 
państwie. W Technotitlan, przy głównej świątyni mieszkało pięć tysięcy kapłanów. Bezrolni
chłopi z czasem zeszli do pozycji bliskiej niewolnikom. Faktyczna grupa niewolników 
tworzona była przez jeńców wojennych oraz chłopów sprzedawanych do niewoli. 
Społeczeństwo azteckie spolaryzowało się na grupę bogatych kapłanów i arystokratów oraz 
biednych chłopów i rzemieślników. Ten podział uwidaczniał się w warunkach i poziomie 
życia. Warstwy bogate żyły w luksusie i zbytkach, w pałacach a chłopi ciężko pracując 
na utrzymanie mieszkali w nędznych chatach budowanych z gliny i liści. Zubożałe 
małżeństwa sprzedawały swoje dzieci w niewolę lub świątyniom z przeznaczeniem 
na rytualne ofiary. Z drugiej strony ludność zamożna budowała kamienne pałace, otoczone 
parkami, ogrodami z klombami, fontannami. Komnaty były bogato zdobione wyrobami 
ze szczerego złota, rzeźbami, płaskorzeźbami.

A tu mamy  przeciwieństwo :   
Aztekowie byli ludźmi bardzo gościnnymi, pracowitymi, lubili rozrywkę i zabawy. Kochali 
kwiaty i niezwykle dbali o ich hodowlę. Kwiatami witali Aztekowie konkwistadorów 
hiszpańskich. Lubili też Aztekowie sport, zwłaszcza grę w piłkę, budowano specjalne 
stadiony, a gra toczono jedynie biodrami. Aztekowie byli ludem niezwykle walecznym 
i wojowniczym, walczyli odwagą i nie bali się śmierci.



Kultura aztecka rozwinęła się w całkowitej izolacji i bez obcych wpływów. Rozwinęli 
budownictwo, rzeźbę, tkactwo, złotnictwo. Odkryli pismo i kalendarz. Najbardziej cenili 
jaspis, miedź, srebro i dopiero złoto. Konkwistadorzy ciągle się irytowali, gdy żądając 
od Azteków kosztowności ci przynosili im jaspis. Charakterystycznym dla Azteków było 
tworzenie pływających wysp, na których sadzili jarzyny i owoce. Z połączenia takich wysp 
powstało Technotitlan. Aztekowie rozwinęli sztukę zdobniczą, tworzyli piękne mozaiki, 
liczne rzeźby z kryształu górskiego i innych kruszców szlachetnych. Mistrzostwo osiągnęli 
Azteccy w sztuce złotniczej. Słabiej rozwinęli Aztekowie naukę, nie mieli zbyt wielkich 
osiągnięć na polu matematyki, medycyny, którą zajmowali się przede wszystkim kapłani
tak samo   jak w państwie faraonów !  Prawo azteckie było surowe i przewidywało 
ciężkie kary np. za pijaństwo czy kradzież. Aztekowie dostarczyli Europejczykom wielu 
warzyw - kukurydzę, fasolę, dynię, ananasy, a także kakao, pieprz, tytoń.
Państwo azteckie zostało zniszczone i podbite w XVI wieku przez hiszpańskie siły 
konkwistadora Cortreza. 

Cały kraj dostał się w ręce Hiszpanów – ci zaczęli plądrować Cuzco, dzieląc między sobą 
złoto. Ostateczne starcie między Inkami a Hiszpanami miało miejsce pod Cuzco w 1533 
roku. Indianie przypuścili atak ze zbocza górskiego pasma Vilcaconga. Jednak zostali 
rozbici przez Hernando de Soto oraz Juana Pizzaro.
– Hiszpanie niestety całe założenia inkaskie rozbierali, zabierając kamień na budowę 
swoich obiektów, przede wszystkim kościołów – wyjaśniała skutki konkwisty hiszpańskiej 
na terenie Peru Barbara Wyporek. – Wejście konkwisty to nie było stworzenie nowego bytu 
i nowej kultury i nowego poziomu życia dla dawnych mieszkańców Peru. To było 
wprowadzenie religii i rabunek złota. 
Karol V w 1535 roku podzielił nowe państwo między Pizarro i Almagro. Jeszcze w tym 
samym roku Hiszpanie zorganizowali wyprawę do Chile. Wykorzystał to Manco Inka 
wywołując powstanie inkaskie. Jego potomkowie kontynuowali walkę z Hiszpanami do 
1572 roku. Dzisiejsi mieszkający w Peru, Boliwii i Ekwadorze Indianie w dużej mierze są 
potomkami dawnej ludności Imperium Inków oraz  Majów. 

Cywilizacja Majów 

 Konkwistadorzy narzucili podbitej ludności nowe ramy administracyjne, a przede 
wszystkim religię i częściowo język. Misjonarze spalili wszystkie pisma Majów utrwalone 
na nietrwałych materiałach – drewnie, skórze i papierze. Tubylcom zakazano posługiwania 
się własnym pismem i jego znajomość po krótkim czasie wygasła. Do dnia dzisiejszego 
zachowały się cztery kodeksy Majów, będące prawdopodobnie kopiami średniowiecznych 
ksiąg, sporządzonymi tuż przed i tuż po podboju. Dzięki kodeksom możliwe było 
odczytanie, przynajmniej częściowe, pisma Majów, które pokrywa ściany niektórych 
świątyń, schody, stele i inne przedmioty. Hieroglify były kute w kamieniu, formowane w 
tynku (sztukaterie), malowane na tynku, ryte na drewnianych tablicach i ceramice oraz 
grawerowane na ozdobach z jadeitu, muszli i kości.  Drugim rodzajem źródeł są podania 
współczesnych Majów, ich folklor, który przechowuje część dawnych wierzeń. 



Trzecia grupa, to źródła archeologiczne, zarówno stale odkrywane w dżungli monumentalne
budowle – pałace, świątynie, piramidy, mniejsze pozostałości – ołtarze, pokryte reliefami 
stele, kolumny, trony, sarkofagi, wreszcie drobne artefakty – broń, biżuteria, narzędzia, 
naczynia, pochówki. 

Nauka Majów, to przede wszystkim astronomia. Prowadzili precyzyjne obserwacje 
astronomiczne, m.in. przewidywali zaćmienia Słońca i Księżyca, wschody i zachody 
Wenus, wędrówkę konstelacji zodiaku przez pory roku oraz obliczyli czas obrotu Księżyca 
dookoła Ziemi (mierzony w dniach) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. 
Posługiwali się również skomplikowanymi systemami rachuby czasu. Kalendarz liturgiczny
był wykorzystywany przede wszystkim do przewidywania przyszłości i określania 
szczęśliwych i pechowych dni dla rozpoczynania najróżniejszych przedsięwzięć, przede 
wszystkim prowadzenia wojen. Majowie rozwinęli dwudziestkowy system zapisu 
matematycznego i wynaleźli koncepcję zera. 

Religia Majów związana była z mitologią. Dla swoich bogów Majowie budowali świątynie 
na szczytach piramid, gdzie składali im ofiary z kwiatów, ptasich piór, kukurydzy i innych 
pokarmów, a tu mamy doróbkę - także krwawe ofiary ze zwierząt, często z ludzi.

W panteonie najważniejszych bogów pierwsze miejsce zajmował Bóg-Stwórca, Hunab Ku 
(„Jedyny Bóg”), niekiedy zwany był również Kinebahan („Oczy i Usta Słońca”) i uosabiał 
wówczas promienie słońca. Był on, w kosmologii Majów odpowiedzialny za stworzenie 
świata po trzech potopach i źródło wszelkiego istnienia.  Stwarzał ludzi trzykrotnie i za 
każdym razem niezadowolony ze swego dzieła niszczył ich zsyłając na nich powódź. 
Wpierw były to karły, który w trakcie potopu schowały się w podziemnych pieczarach i 
norach dzięki czemu część z nich żyje do dziś. Za drugim razem stworzeni ludzie byli 
podobni do obecnych lecz byli oni źli. I oni zostali zatopieni a nieliczni co ocaleli stali się 
demonami świata podziemnego. Dopiero trzecia próba stworzenia ludzi została 
zaakceptowana przez Hunab. Majowie uważali, że powinno się żyć w ciągłej niepewności 
bacząc by Hunab nie zmienił zdania i nie zesłał na nas kolejnego potopu. Jego działalność 
miała ogromne znaczenie, a jego królestwo było tak święte, że nie miał nawet czasu na 
zajmowanie się codziennymi sprawami ludzi. W Słowniku Motul jest opisany: 

„Jedynie żywy i prawdziwy Bóg, największy z Bogów ludu z Jukatanu, który nie ma 
wizerunku, ponieważ, jak powiadają, brakuje pojęcia Jego postaci, gdyż jest 
Bezcielesny.”

Uważany był za najwyższego i niewidzialnego boga. Z tego powodu nie był przedstawiany 
pod żadną postacią. Jego małżonką była Ixazalvoh, (Ix Azal Voh) – bogini tkactwa, która 
urodziła mu Itzamne. W kodeksach Majów i księgach spisanych po okresie konkwisty 
zachowało się wiele modlitw poświęconych temu bogu. Dla przykładu przytoczę jedną z 
nich: 

„Przyjdź czterema odgałęzieniami Drogo Nieba,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hunab_Ku


 Obok Hunab Ku częstGdzie znajduje się Dom Maty, W którym rządzi mądry Hunab Ku 
Ten, który pamięta o człowieku, Że trudne jest życie, tu na świecie, tego Który pragnąłby 
ponieść trud rozumienia. I, że tu na ziemi daje zdrowie, Ponieważ jest Panem Ognia, Wody, 
Powietrza i Ziemi, Panem tego świata, Wszystkich rzeczy uczynionych przez siebie. Pan 
Hunab Ku, jest tym który daje dobro i zło, Wśród dobrych i wśród złych. Gdyż on daje swe 
światło ziemi, Ponieważ jest właścicielem wszystkich rzeczy, Które są pod jego władzą, 
Zarówno Słońce jak i Księżyc, zarówno dymiąca Gwiazda, Która jest jak świecący kwiat na
niebiosach, Zarówno błyskawica, jak i najmniejsza muszka, Zarówno ptaki, jak i inne 
zwierzęta.” o wymienia się starego boga Ahau Kin bez wkładu i wsparcia którego nie 
byłoby możliwe dzieło stworzenia świata. 
Nazywano go „Władcą Oblicza Słońca”. Był obdarzony przez Majów najwyższym 
szacunkiem pomimo, iż nie dysponował bezpośredniej władzy. Traktowano go jako 
praprzodka, boga słońca Hunahpu. Często występował jako małżonek prabogini Mam 
tworząc pradawną parę Słońca i Księżyca. Jako Słońce ucieleśniał ludzką siłę twórczą i 
duchowe światło. Najbardziej charakterystyczną cechą fizyczną tego boga był zarost na 
podbródku. Był jedynym z prastarych bogów posiadającym tego rodzaju cechę .Taką samą  
cechę mieli egipscy faraonowie. 

A tu mamy jakieś semickie  doróbki :  
Innymi jego atrybutami był wydatny, haczykowaty nos z namalowanym na nim spiralą oraz 
spiłowane zęby górnej szczęki. 

I podobnie tutaj:

Itzamna . Jego osobę wyobrażano sobie jako mężczyznę w zaawansowanym wieku, z 
bezzębnymi szczękami, zapadłymi policzkami, podkrążonymi oczami i wydatnym, 
bulwiastym świecącym nosem. 

Poza  tym cała  religia Majów  została  sfałszowana na  barbarzyńskie  wielobóstwo.



Sztuka Majów  jest transformacją sztuki religii egipskiej tylko wykształciła   nieco inne
formy na innym gruncie  geograficznym i etnicznym.

                          Sztuka prekolumbijska



Maska  Azteka                            

                     Stela aztecka  przypomina stelę egipską



                                                     Stela  egipska



                            Bes  bóg egipski  to  sztuka Majów  i Azteków 

Bes  na steli - w mitologii egipskiej bóg wesela, tańców i rodziny, opiekun kobiet rodzących
i dzieci; w starożytnym Egipcie popularne bóstwo domowe odstraszające złośliwe demony. 
Przypuszczalnie był bóstwem obcego, afrykańskiego pochodzenia (najpewniej nubijskim). Miał 
towarzyszyć sprowadzonej z powrotem bogini Hathor, która w gniewie uciekła do Nubii. 
Etymologia jego imienia nie jest znana, ale jego rdzeń (bś) kojarzony jest z płomieniem.Miał postać
krzywonogiego, garbatego, brzuchatego i brodatego karła o niekształtnych kończynach i 
zwierzęcych uszach, pucołowatym obliczu, ze zwisającym językiem, spłaszczonym nosem, 
krzaczastymi brwiami i ogonem lamparta. Nosił koronę z liści lub strusich piór i lwią skórę 
okrywającą ramiona; w czasach XVIII dynastii wyobrażany też jako skrzydlaty. Często 
przedstawiany z nożem jako symbolem obrony; atrybutem jego był sa – symbol opieki. Sam jego 
groteskowy wygląd miał odstraszać bestie, węże i owady, a także odpędzać uroki – zgodnie z 
zasadą, że śmiech nie dopuszcza zła. W drobnej plastyce nierzadko spotykane są jego wyobrażenia 
ityfaliczne. 



Amulet fajansowy (z czasów XVIII dynastii)                               Sztuka Majów                 

      
                        Kosmiczne tabele Majów na ścianie odkrytego w ruinach Xultanu



Sztuka Majów i Azteków                                                 

  Sztuka  egipska                                                              Egipska  sztuka Majów 



  EGIPT  

MAJOWIE 



Egipcjanie 

                                                                              Majowie 



Ciekawy artykuł jest tu :   

https://swiatbeztajemnic.eu/2019/09/29/cywilizacja-majow-i-teoria-starozytnych-
astronautow-obcych/


	RELIEF PŁASKORZEŹBA EGIPSKA
	
	Ruiny starożytnej egipskiej świątyni na pustyni Sudan, obok Asuan egipska świątynia Izydy
	Itzamna . Jego osobę wyobrażano sobie jako mężczyznę w zaawansowanym wieku, z bezzębnymi szczękami, zapadłymi policzkami, podkrążonymi oczami i wydatnym, bulwiastym świecącym nosem.


