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Eseu introductiv de 
Vasile ANDRU

Cartea mayaşă a Profeţiilor,
ajustată după o schemă tibetană

A existat o „carte mayaşă a morţilor“? De la mayaşi nu a ră mas nici o
scriere cu asemenea titlu. Ce a rămas de la mayaşi? A rămas un corpus
restrâns de scrieri, pentru că majoritatea lor a fost distrusă, iresponsabil
şi neghiobesc, de misionarii spanioli, după conchistă. În acest corpus re ‐
strâns de scrieri, au rămas două documente distincte şi unitare: Popol Vuh
(„Cartea sfaturilor“) şi Chilam Balan („Cartea profeţiilor“); plus o sumă de
fragmente epi grafice, inscripţii ideografice încă nedescifrate integral. 

Caracterul general al acestor scrieri este sapienţial, adică sunt scri eri
de înţelepciune, dar şi însemnări de istorie profană sau re ligioasă. 

Paul Arnold foloseşte un manuscris mayaş, salvat ca prin mi nune,
care se află în Biblioteca Naţională a Franţei: Codex‐ul lui Perez sau Co ‐
dex‐ul deblaris (în latină, deblaterare înseamnă: a băga la cap). Arnold
reuşeşte să descifreze cele 200 de ideo grame din acest enigmatic manu ‐
scris mayaş. Decodarea sa este operată prin comparaţie cu hieroglife chi ‐
neze. Pentru că el vine cu o ipo teză originală, despre care timpul va spune
dacă este revolu ţio nară sau numai pitorească. Ipoteza lui Arnold: ma yaşii
sunt originari din Asia, şi au „migrat“ spre America Centrală într‐o pre is ‐
torie ne definită (în urmă cu 2500‐3000 de ani), iar limba mayaşă face
parte din familia de limbi sino‐mayaşe, sau sino‐tibetano‐ma yaşe! 

În sprijinul ipotezei sale, el aduce argumente lingvistice: cu vinte ma ‐
yaşe care seamănă cu cuvinte chineze, structuri ling vis tice asemănătoare,
monosilabismul ambelor limbi. Dar mai aduce şi un argument antropolo ‐
gic despre originea asiato‐mongo lo idă a mayaşilor, şi anume: pata mon ‐
goloidă, pe care o descoperă şi la mayaşi! (este o pată mai închisă pe piele,
în josul spatelui, vizi bilă după naşterea pruncului, pată care dispare odată
cu înaintarea în vârstă). 
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Paul Arnold polemizează, sau mai precis se opune strident tuturor
cercetătorilor americani, care consideră că civilizaţia Maya s‐a dezvoltat în
chip autarh şi autonom, dată fiind izolarea com pletă faţă de alte civilizaţii. 

Realizând o traducere a Codex‐ului de la Paris, Arnold îi dă şi un titlu:
îl numeşte „Cartea mayaşă a morţilor“, evident, după brand‐ul tiberan,
„Cartea tibetană a morţilor“. Mai ales că el pre supune şi similitudini pe
bază de înrudire mayaşă‐tibetană.

De altfel, cartea tibetană, în original, are alt titlu decât cel sub care
circulă la noi. Se cheamă Bardo thoedol, în română: „Cartea stărilor in ‐
termediare“. Bardo este acel interval de după moar tea clinică a unei
fiinţe, când sufletul este „gata de plecare“, iar un iniţiat sau sacerdot
asistă la plecarea sufletelor şi în acel inter val încă mai poate comunica
tainic cu el, astfel că iniţiatul sacer dot îl învaţă pe sufletul care iese să
facă primii paşi în lumea de dincolo şi să dea cea mai bună folosire a
lumii celelalte. Bardo mai înseamnă starea intermediară între moarte
şi o întrupare viitoare. 

Creştinii nu cunosc acest interval numit „lumea intermedi ară“. Dar
putem compara situaţia însoţirii sufletelor spre lumea de apoi prin ceea
ce la creştini este Panihida, adică tipicul sluj belor înmormântării şi alte
slujbe pentru răposaţi; dar şi prin prac ticarea praznicelor la date fixe şi
a pomenilor anuale de Ispas. 

Aşadar echivalente şi variante la „cartea morţilor“ există în orice spa ‐
ţiu cultural. 

Cu atât mai plauzibil este demersul lui Paul Arnold de a numi Co de ‐
xul de la Paris „Cartea mayaşă a morţilor“; chiar dacă din câte îmi pot
da seama, Codexul de la Paris este o variantă a Cărţii pro feţiilor („Chi lam
Balam“). 

Desigur, apare în prim plan tema continuităţii viaţă‐moarte. Mayaşii
credeau în continuitatea viaţă‐moarte, credeau în posi bila comuniune
a sufletelor de aici cu cele trecute dincolo. (Au avut, cred, intuiţia că „su ‐
fletul“, este un fluid curgător, despletit în mulţimi de indivizi la naş tere,
reîmpletit în fuior ontic la moarte...) 

Aici ne vine în minte că această credinţă a unui continuum viaţă‐
moarte, a existat şi la daci. Am putea sistematiza, astfel, idei din spiri ‐
tualitatea noastră veche sub un generic „Cartea dacică a morţilor“! 

La Traci (şi la daci, prin urmare) întâlnim ca temă dominantă: os pă ‐
ţul viilor cu morţii. Există multe reprezentări tracice, şi multă epigrafie,
inscripţii pe stele funerare, care reflectă această temă: ospăţul viilor cu
morţii. Există şi mărturii că asemenea ospeţe erau şi ritualizate, perfor ‐
mate realmente, şi aceastea ar fi originea praz nicelor la creştinii de azi.

6



Eseu introductiv

Este nu doar o credinţă străveche, ci este o intuiţie supremă despre co ‐
muniunea viaţă‐moarte. Poate că vechii traci experimentau această me ‐
tafizică la modul real, spre deosebire de noi, care o concepem doar la
nivel intelectual. 

La mexicanii de astăzi, constatăm supravieţuirea acestui ritual stră ‐
vechi: comuniunea viilor cu morţii. 

Pe 1 noiembrie 2012, de sărbătoarea morţilor (coincide la me xi cani
cu sărbătoarea „tuturor sfinţilor“!), mă aflam în Yucatan, o zonă predo ‐
minant mayaşă. Am văzut fervoarea cu care ei prac tică acest obicei al
comuniunii moarte‐viaţă. Evocarea morţilor este o sărbătoare populară
veselă. Este o zi de alegria, de vo io şie totală. „Ospăţul“ nu este ma ca bru,
cum i‐ar părea unui european care s‐ar speria de familiaritatea perfectă
a mexicanilor cu sche letele: la tot pasul, în case sau pe stradă, vezi sche ‐
lete: unele reale, din oase dezgropate; altele fabricate din plastic, dar
foarte ex presive, ca şi reale. Ospăţul este abundent, pe primul loc figu ‐
rând acel „pan de muertos“, se traduce „pâinea morţilor“, dar în re ali ‐
tate este vorba de „cozonac“. 

Dacă tema „morţilor ca prezenţi între vii“ are aceleaşi forme şi la
daci şi la mayaşi, este limpede că problema nu‐i doar de do meniul con ‐
tactelor directe sau a convieţuirii într‐o fază a istoriei. 

Voi mai evoca, din călătoria mea în Mexic, un fapt semnifi cativ. Eram
la complexul arhitectural Monte Alban, lângă Oaxaca. Este un complex
formidabil. Şi, fapt notabil, mă simţeam ca acasă: am avut impresia că
mă aflu la Sarmisegetuza noastră. Calen da rul cu stâlpi de piatră, la Monte
Alban, semăna frapant cu calen darul dacic de la Sarmisegetuza. La fel,
unele elemente din temple mezoamericane îmi aminteau de Sarmi se ‐
getuza. Cum să‐mi explic asemănările? Ele nu ţin de influenţe directe,
ci probabil de un arhetip care generează aceleaşi forme în locuri di ‐
ferite. Arnold este convins de influenţe directe, de contact, între mayaşi
şi chi nezi sau tibetani. Luând însă în consideraţie asemănările dacice,
sau asemănările cu polinezienii, tema depăşeşte eventualitatea influ ‐
enţelor directe. Este vorba, ziceam, fie de un arhetip gene ra tor de teme
unice, fie de „inspiraţii“ similare: materia (mentală), ajunsă la stadiul
noetic, produce forme şi idei care aparţin „no osferei“, asemănătoare,
având un indice noetic comun. Este de ocandată o ipoteză a noastră,
până se va demonstra că este un adevăr.

În legătură cu întâlnirea unor teme similare la civilizaţii care nu s‐au
aflat în contact, mai putem vorbi şi de o „mediatizare prin duh“, sau, mai
simplu, să observăm că există o funcţie telepatică a minţii, de a‐i aver ‐
tiza spontan pe semenii săi cu privire la „in formaţii“ necesare supra vie ‐
ţuirii sau ameliorării vieţii. Am multe exemple din care rezultă că există
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o asemenea funcţie telepatică a minţii. Un propulsor al informaţiei bune
sau salvatoare este ex tazul trăit de un inventator în momentul „evrika“.
Atunci când un membru al speţei noastre a descoperit ceva folositor vieţii,
creierul său cunoaşte un asemenea voltaj încât acea „des co pe rire“ se
va transmite automat, departe, altui membru al speţei aflat la acelaşi
coeficient noetic ca şi „transmiţătorul“. Aceasta se petrece nu doar la
om, ci şi la prehominide. Când o maimuţă a descoperit că un cartof spă ‐
lat este de o sută de ori mai gustos de cât un cartof lutos, spontan, în altă
zonă a Terrei, un alt antro poid s‐a repezit să spele un cartof. Cu atât mai
mult, această funcţie (s‐o numim „funcţia evrika“) operează în cadrul
uman, ajuns la un stadiu noetic avansat. Aşa am explicat unele des co ‐
periri şti inţifice realizate aproape concomitent, sau la un decalaj tem ‐
po ral mic, de către oameni care nu s‐au cunoscut niciodată: unul stri ‐
gând‐jubilând „evrika“, al doilea primind un semnal „evrika“ destul cât
să‐i dea cheiţa unei probleme pe care o căuta şi el de mult timp. 

Chiar dacă am oferit şi explicaţiile de mai sus, care ple dează pentru
faptul că mayaşii au dezvoltat o civilizaţie autarhică, auto nomă, prote ‐
jaţi de izolarea lor completă, şi chiar dacă majorita tea cercetătorilor cred
şi ei acest lucru, nu este de neglijat nici ipoteza lui Paul Arnold asupra
unei posibile origini asiatice a mayaşilor. (După cum, făcând un pas pru ‐
dent în mitologie, vor bim de continuitatea dintre azteci şi etrusci sau
mino‐cretani, având în vedere premisa atlantă şi rememorând ipo teza
continen tului scufundat Atlantida. Un argument lingvistic al acestei con ‐
tinuităţi: chiar cuvântul tlanta sau atlanta este cuvântul na huati, limba
vorbită de azteci!).

Enigme multe persiste în legătură cu originea unor populaţii pre să ‐
rate prin insule. De pildă, antropologii încearcă să des ci freze, de mulţi
ani, enigma rasei polineziene. De unde vin poli ne zi enii? Istoriceşte, ei pot
fi reperaţi doar de pe la anul 1000. Dar înainte, ce erau? Veneau din su ‐
dul Indiei? Sunt înrudiţi cu dravidienii? Sau veneau din meleaguri incaşe,
din Peru, că Thor Heyerdahl gă seşte şi el probe lingvistice, etnogra fice
şi antropologice... 

Invaliditatea ipotezei familiei tibetano‐mayaşe: cel puţin un ar gu ‐
ment este foarte fragil şi discutabil, tematic vorbind. Car tea tibetană a
morţilor (Bardo Thoedol), s‐a constituit destul de târ ziu, în secolul XIV,
deci după „plecarea“ mayaşilor din Asia. Iar seva originară a acestei cărţi
tibetane este indo‐budhistă, databilă din timpul lui Padmasambhava,
adică secolul VIII, deci mai târziu, după „migraţia maya“. Aşadar mayaşii
nu aveau cum prelua prin contact idei tibetane, ci, ziceam, le‐au preluat
prin „noosferă“. 

8
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Într‐o paranteză semnalez că numele etniei, „maya“, este iden tic cu
conceptul indian maya, pe care cei comozi l‐au tradus cu „iluzie“, dar
care, în realitate, înseamnă: „mama tuturor for me lor“, sau: „halta tem ‐
poralului“. Oare este vorba, aşadar, de un contact cu hinduismul, sau
este pură coincidenţă fonică? Dacă este co in cidenţă... ne amintim ce zi ‐
cea un om genial: „Coincidenţa este modul lui Dumnezeu de a rămâne
anonim“. 

De la Codul lui Arnold la un uitat cod românesc
Marea realizare a lui Paul Arnold este contribuţia la des ci fra rea şi

traducerea acestui Codex parizian. Spontan merg cu gân dul la ingeni ‐
osul poet român Ion Gheorghe. El se extazia că a descoperit „logostelele“,
adică alfabetul stelar (logos+stele) al ve chilor daci, pe baza citirii unor
pietre pe Valea Buzăului, formaţiuni calcaroase enigmatice. (E ciudat că
şi Ion Gheorghe folosea, forţat, cheie chineză!)

Codul lui Arnold are totuşi o bază mai solidă. În sensul că el a avut
acces şi la traducerile din mayaşă în spaniolă, realizate chiar de mayaşi
din perioada conchistei. Aşadar Arnold nu pedalează numai pe ipo teza
chineză, ci poate să facă apel şi la versiunile spa niole realizate liber de
mayaşi hispanizaţi timpuriu, după cartea Chilam Balam, şi după Popol
Vuh. Totuşi, Arnold îşi ia avânt în direcţia opusă cercetării america ni lor;
filă cu filă, el descifrează Codexul parizian şi ne dă o traducere interli ni ‐
ară: adică sub fie care hieroglifă scrie cuvântul francez. Nu definitivează
„traduce rea“, ci o lasă „interliniară“. Lăsându‐ne pe noi s‐o definiti văm.
Rezultă un text „relativ“, adică departe de o precizie maximă. 

Dar, vedem, nu este vorba de relativitatea conţinutului, ci de poli ‐
valenţa conţinutului. Hieroglifele, uneori, erau doar un me mento: sacer ‐
dotul, iniţiatul, ştiau pe de rost textul. Hieroglifa era doar un reper mne ‐
motehnic. Deci chiar pentru un mayaş cu nos cător al semnelor, suita
de semne nu reflectă o frază, ci doar su gerează o frază. Nu reflectă un
conţinut, ci doar produce scă pă rarea minţii spre un conţinut. Este, într‐un
fel, ca icoana lui Hristos, care nu reflectă chipul fotografic al lui Hristos,
ci doar amin teşte percutant de prezenţa Lui. 

Aşadar, un Codex mayaş, un manuscris mayaş, se traduce şi se ci ‐
teşte polifonic. Aşa s‐ar putea ca dintr‐o carte precum acest Codex de ‐
blaria să rezulte cel puţin trei versiuni destul de dife rite, deşi pornesc
toate de la aceeaşi sursă. Una din aceste trei ver siuni posibile este cea
propusă de Arnold, sau mai bine zis tra dusă iconic de Arnold, urmând
ca noi, la lectura interliniară, s‐o întregim. 

Paul Arnold afirmă că una din cele mai folositoare des co pe riri ale
sale este semnul grafic pentru cuvântul chilam. Acest cuvânt înseamnă
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„preot profet“; şi semnul vecin: chilam balam, „preo tul profet ja guar“,
adică preotul profet ridicat la puterea jaguarului (animal totemic cen ‐
tral la mayaşi). Arnold ne spune că s‐a ajutat mult şi de descifrările epis ‐
copului Diego de Landa (autorul cărţii Relacion de las cosas de Yucatan).
De Landa spune că acelaşi semn ar putea fi citit în trei moduri: iconic,
adică precum o ideo gramă, fonetic (şi asta înseamnă că a existat şi un
alfabet mayaş ne cu nos cut nouă) şi un sistem mutabil, preferat în scri ‐
erile sacerdotale. 

Un verset din acest Codex deblaris este tradus astfel: 
Căutând protecţie în Moarte, chilam‐ul va ridica spre cer ru gă ciu ‐

nea sa. 
Mutând oracular virgula, obţinem: 
Căutând protecţie, în Moarte chilam‐ul va ridica la cer ru gă ciu nea sa. 
Sau, mai propunem noi o versiune: 
Căutând protecţie faţă de Moarte, chilam‐ul / sacerdotul va ridica

la cer rugăciunea sa... 
Rămâne să vedem, în final, că acest Codex de la Paris este o carte

de înţelepciune mayaşă, nu atât despre moarte, cât de spre iniţierea în
tainele altei lumi. Şi cum moartea, ca fracţionare du reroasă a cursului
vieţii, nici nu există decât în accepţia fobică sau rudimentară, Cartea
profeţiilor mayaşe poate propune o împăcare cu dispariţia aparentă, dis ‐
pariţia din istoria văzută a unui indi vid sau a unei etnii. 

„Poate că totuşi suntem fraţi“, spunea un amerindian de azi, eli mi ‐
nat din istorie, către omul alb care‐l eliminase din istorie. Deci ame rin ‐
dinul nu‐l înjura pe cotropitor, pe conchistador, ci, blând, îi preda şta ‐
feta istoriei. Se ridica astfel mai sus decât o putea face un european: se
ridica la un nivel mistic. Poate era un chilam‐balam, un sacerdot ridicat
la puterea jaguarului, adică un mistic. Intuia că şi învinsul, şi învingătorul,
adică şi extermina tul şi exterminatorul fac parte din şuvoiul numit viaţă,
fracţionată doar aparent de moarte, în esenţă mereu recompusă, mer ‐
gând spre un scop tulbure şi, probabil, divin. De aceea sunt preţioase
ideile mayaşe, trace, tibetane, idei ale comuniunii integrale. Aşa dar, nu
demitizăm moartea, extincţia, mahapralaya... ci doar con ştientizăm crip ‐
tograma ei.

Cum textele sapienţiale mayaşe încă nu s‐au publicat integral la noi,
mă gândesc la un proiect de editare a principalelor scri eri: Popol Vuh,
Cilam Balam, Codex deblaris, toate într‐un corpus impresionant, pe care
l‐aş intitula, însă, cu titlu general: Cartea mayaşă a vieţii. 

Vasile Andru



Capitolul 1

DESCIFRAREA SCRIERII MAYAŞE

Civilizaţia mayaşă, ale cărei vestigii beneficiază, mai ales în
ultimul secol, de atenţia lumii întregi, este, de fapt, una dintre
cele mai puţin elucidate. Deşi apropiată de noi în timp, căci a
dispărut abia în secolul al XVI‐lea, ea nu este deloc mai bine
explorată decât erau civilizaţia egipteană şi hieroglifele din tim ‐
pul faraonilor, înainte de Champollion. Istoriografii sau cronicarii
serioşi ai epocii coloniale ― în fruntea cărora se află Diego de
Landa, primul episcop al Yukatanului şi principal distrugător al ma ‐
nuscriselor, pe care le consideră operă a diavolului ― nu au lăsat
mai multe informaţii decât istoricii din Egiptul antic.

Inscripţiile şi manuscrisele, mult mai rare decât cele din Va ‐
lea Nilului, au rămas până azi o enigmă aproape totală pe care
eu am risipit‐o în parte. Metoda pe care am folosit‐o mă deter ‐
mină să afirm că americaniştii sunt primii responsabili pentru
această întârziere. Refuzând referirile la China, a cărei limbă şi
scriere mi‐au furnizat cheia problemei, ei au încercat şi încă mai
încearcă reducerea culturii mayaşe la o autarhie mezo‐americană,
un nucleu de civilizaţie prin ea însăşi, hrănindu‐se din propriile‐i
resurse. Lipsiţi de orice element de comparaţie, ei caută cu dispe ‐
rare sensul semnelor ― mai mult de 700 ― prin simple in ducţii.
Astfel, în ciuda eforturilor considerabile şi demne de admi raţie1,
descifrarea nu a avansat aproape deloc, exceptând câteva detalii,

1. Înainte de toate lucrările americanului Eric Thompson, căruia îi da to ‐
răm o listă completă de semne lapidare (A catalog of May a hieroglyphs,
1962). Nu mai puţin valorează şi lista întocmită de germanul Günter Zim ‐
mermann, cu semne din codice (Die Hieroglyphen der Maya Handschriften,
1956) şi, pentru interpretare, lucrările la care mă voi referi pe parcurs, ale
rusului Y.V. Knorosov, ale germanului T.S. Barthel, ale austriacului F.
Anders etc.
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fiecare propoziţie, întotdeauna aleato rie, aducând imediat o ava ‐
lanşă de contestaţii.

Renunţând la prejudecăţi, am încercat mai întâi o com pa ‐
raţie uşor de realizat între chineză, pe de o parte (limba clasică
şi limba vorbită) şi limba mayaşă comună, pe de altă parte, aşa
cum a fost ea analizată cu metode, în sfârşit, mo derne, de Mau ‐
ricio Swadesh, Maria Cristina Alvarez şi Juan R. Bastarrachea1.
Rezultatul a fost strălucit. Structura limbii mayaşe, original şi fun ‐
damental monosilabică, aşa cum este şi chineza în esenţa ei ―
trec aici peste eforturile sinologilor de a face din ea un idiom bi ‐
silabic, conform tendinţelor care se observă în prezent ― sintaxa
mayaşă, multitudinea funcţiilor pe care le are un cuvânt, construc ‐
ţia, particularităţile fără egal, cum ar fi necesitatea specificati ‐
vului introdus între număr şi lucrurile numărate, sistemul verbal
care nu se bazează pe tim puri, ci pe modurile durativ şi continuu,
în fine, primele sondări lexicologice, totul mă ducea spre o cer ‐
titudine: cele două limbi sau grupe de limbi sunt strâns înrudite2.
Există o familie de limbi sino‐mayaşe, ale căror reguli fonetice sunt
uneori uşor de observat, dincolo de identităţile conservate în to ‐
talitate. Astfel, avem lab în mayaşă şi lao în chineză, bătrân; lub
în mayaşă şi luo în chineză pentru a coborî, a cădea; tub în ma ‐
yaşă şi tuo în chineză pentru a scuipa etc. ori, prin nazalizarea
lui k sau c final din mayaşă, vom avea: muc în limba mayaşă şi
mung, meng în chineză pentru a acoperi; lak în mayaşă pentru
a se speria, huang în chineză pentru speriat, ţic în mayaşă şi ting
în chineză pentru a asculta etc. cu o stabilitate semantică rar
în tâlnită, în ciuda separării care trebuie să dureze de câteva mii
de ani.

12

1. Mauricio Swadesh, Maria Cristina Alvarez, Juan R.Bastarrachea ―
Diccionario de element os del maya yucateo colonial, Unam, Mexico, 1970.

2. [Lingviştii disting o familie de limbi sino‐tibetane. Ea ar trebui mo ‐
dificată în maya sino‐tibetană. Sintaxa şi lexicul fac ca mayaşa şi chineza să
se înrudească mult mai strâns decât chineza şi tibetana. Totuşi, din punct
de vedere fonetic, mayaşa este destul de apropiată de tibetană în ce pri ‐
veşte fenomenele aspirate şi non‐aspirate (mai ales p şi t). Pentru tonul
considerat ca fiind caracteristic limbii chineze, vezi Apendicele 1.



Odată stabilită înrudirea lingvistică, îmi era permis să mă în ‐
treb dacă hieroglifele mayaşe nu aveau vreo legătură cu hie ro ‐
glifele ideografice sau fonetice chineze din care, după cum ştim
astăzi din nenumărate documente, au rezultat caracterele ar ha ‐
ice şi moderne1. Comparaţiile mele, beneficiind de colabo rarea
unui tânăr sinolog, Wataru Okubo, au dat imediat roade şi au fost
confirmate de rarele semne mayaşe al căror sens ne este aproape
cunoscut şi de pseudo‐alfabetul mayaş cules de Lan da2. Com ple ‐
tând aceste comparaţii cu analiza semnelor care actualmente nu
au corespondent în chineză3 şi cu funcţiile lor probabile în di ‐
feritele contexte în care apar, am ajuns să descifrez cele 200 de
semne din manuscrisul mayaş numit Codex‐ul lui Perez sau
Codex‐ul deblaris, aflat la Biblioteca Naţională a Franţei. L‐am citit
din scoarţă în scoarţă, cu destulă aproximaţie, pentru a încerca
să‐l traduc în ciuda unor incer titudini privind construcţia fra ze lor,
din lipsa punctuaţiei şi privind unele grupuri pe care le citesc în
prezent analitic, dar care trebuie, probabil, citite sintetic şi prind
valoarea exactă a multor semne ideografice cărora nu le găsesc
corespondentul chinez. Una dintre descoperirile cele mai folosi ‐
toare a fost aceea a semnului chilan (nr. 143)4, preotul‐profet care
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1. Ca exemplu, vom găsi în Apendicele 3 semnul chinez modern al ide ‐
ogramei „ureche“ (nr. 21) lângă desenul arhaic cu acelaşi sens, destul de
realist. Vezi şi alte desene ideograme înscrise în semnul „formă de mor ‐
mânt“ (sub nr. 99).

2. Infra, p. 12.
3. Din cele 3000 de semne chineze arhaice, nu au fost identificate până

azi decât jumătate, ordonate şi comentate de Shizuka Shirakavva, în Kanji
no sekai, 2 vol., Tokio, 1976, şi de Hiroshi Kobayashi, în Koday kanji i hen,
Tokio, 1977, fără nicio îndoială că sistemul de descriere adus din Asia a fost
dezvoltat în America de mayaşi; ca dovadă prezenţa semnelor reprezen ‐
tând obiecte, animale sau plante care nu erau cunoscute în Asia, cum ar fi
bumbacul (nr. 94).

4. Numerotaţia trimite la apendicele 2. Se obişnuieşte ca semnele să fie
menţionate conform clasificării propuse de E. Thompson (op.cit.). Cla si fi ca ‐
rea, bazată pe o pretinsă distincţie între afixe şi semne principale, nu se mai
justifică, astfel încât voi adopta o clasificare provizorie rezultată din com ‐
paraţiile cu scrierea hieroglifică a chinezilor şi bazată, ca şi aceasta, pe un
sistem de „chei“ sau desene de bază caracterizând o familie de semne cu
sensuri înrudite. De acum înainte, codexurile vor fi citate abreviat: C.P. pen ‐
tru Codex‐ul de la Paris, C.Dr. pentru cel de la Dresda, C.M. pentru cel de 
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avea pentru mayaşi un rol capital şi a semnului vecin, „chilam
balam“ (nr. 150), preotul‐profet‐jaguar, autorul unor profeţii din ‐
tre care câteva sunt şi astăzi celebre în lume, prin traducerea lor
în spaniolă1. S‐a considerat că primul semn reprezintă capul unui
zeu, iar cel de‐al doilea, un jaguar. Majoritatea semnelor des ci ‐
frate sunt pur ideografice, având, uneori, un sens iniţial şi mai
multe sensuri derivate, conceptuale sau nu, ca în chineză; ele sunt
adesea atât substantive, cât şi adjective sau verbe, conform spe ‐
cificului celor două limbi. Nu am întâlnit până acum decât foarte
puţine semne pur fonetice cu sens derivat, cum este sufixul po ‐
sesiv ‐ul (al lui, ai lor), scris cu ajutorul semnului ul, care în seamnă
melc. Mai multe grupe formează o circumlocuţiune (ca re pre zen ‐
tarea semnelor cardinale, pe care o putem citi graţie lui Landa).
Mai există, pe deasupra, o serie de pictograme mai mult sau mai
puţin pure. În definitiv, cu excepţia valorii aproximative a câtorva
semne bine deduse ori ghicite de unii savanţi, descifrarea făcută
de mine anulează aproape toate lucrările anterioare. Presu pu ne ‐
rea care, până la urmă, este cea mai apropiată de adevăr, a fost
formulată de savantul rus I. V. Knorosov: el estimează că scrierea
mayaşă a adoptat, după modelul celei chineze, un sistem mixt,
ideografic, fonetic şi pictografic. Soluţia mea anulează dogma uni ‐
versal acceptată pe baza unei ipoteze, aceea că semnele mayaşe,
se împart în vocabule (care sunt, în general, înconjurate de un
cartuş) şi un număr ridicat de afixe (prefixe, sufixe, superfixe, sub ‐
fixe); primele ar reprezenta rădăcina cuvântului, iar celelalte ar
menţiona elementele secundare, cu care limba este destul de
bine înzestrată. Să considerăm în mod arbitrar în această catego ‐
rie cea mai mare parte a semnelor fără cartuş. Cercetările şi lec ‐
turile mele au demonstrat contrariul. Ca şi în chineză ― reflex
probabil al unei forme arhaice a limbii mayaşe, îmbogăţită ul te ‐
rior prin influenţa altor idiomuri amerindiene sau, poate, efect al
adopţiei unui sistem de notare comun celor două grupe lingvis ‐
tice ― scrierea mayaşă nu menţionează în principiu, decât rădă ‐
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la Madrid. Prefer, în general, pronunţia chilan (şi nu chilam, decât în cazul
lui chilam‐balam), pronunţie pe care Landa a cules‐o din gura informatorilor
mayaşi contemporani Conquistei şi, în mod clar, adepţi ai purismului.

1. Mai ales Chilam Balam al lui Chumayel. Vezi şi fragmentele din Chilam
Balam al lui Tzimin şi Mani, infra, p. 51, nr. 1.



cinile, cel puţin în codex‐uri. Propoziţiile (sau postpoziţiile) nu sunt
notate întotdeauna, cea mai frecventă dintre ele fiind ti (în).

Aceasta nu înseamnă însă că savanţii care presupun un sis ‐
tem integral sau parţial fonetic s‐au înşelat în totalitate. Landa1

vorbeşte despre trei moduri posibile de scriere prin intermediul
aceloraşi semne considerate uneori ca ideogramă, cazul semnu lui
ha (nr. 61) „care înseamnă apă“, spune el, fie ca silabă com po ‐
nentă, fie ca fonem alfabetic notat prin ideograma care începe
fonetic cu sunetul (litera) dorită; el ne mai dă şi o aplicaţie prac ‐
tică a ceea ce a luat drept alfabet mayaş: fără a se mulţumi cu un
singur exemplu, informatorii săi, foste perso nalităţi mayaşe au
transcris pe text trei semne diferite pentru litera a, de fapt trei
ideograme printre care şi ac (broască ţestoasă), două pentru li ‐
tera b, bin (a merge, a se duce) şi bî (smoc de bumbac pregătit
pentru filat) etc. Fără îndoială că puteau fi identificate uşor încă
mult timp, dacă nu ar fi existat prejudecata unei lecturi non‐ide ‐
ografice. Dar dacă este adevărat că episcopul spaniol a acordat o
importanţă mai mare modului alfabetic, care corespundea mai
mult concepţiei sale despre scriere, trebuie spus că el nu a omis
celelalte două variante. Sunt tentat să cred ca sistemul ideo gra ‐
fic ― cu corectivul sume lor complexe, despre care voi vorbi mai
târziu ― a fost, ca şi în chineză, sistemul cel mai vechi şi întot ‐
deauna preferat în scrie rile sacerdotale. Modul alfabetic folosit
sistematic este, după toate aparenţele, tardiv şi profan, cum e ca ‐
zul în chineză la transcrierea numelor şi a cuvintelor străine.

Cele două etnii, folosesc în completarea ideogramelor pure,
două tipuri de semne complexe: este cazul exemplelor deja amin ‐
tite, de cuvinte compuse care se transcriu prin două ideograme
alipite, cărora li se mai poate adăuga un posesiv, grupele de semne
construind, precum grupul deja cunoscut al semnelor cardinale,
veritabile circumlocuţiuni descriptive. În fine, aşa cum în chi neză,
două sau trei semne distincte intră unul în altul atunci când se
reprezintă un concept nou, tot astfel limba mayaşă contopea două
semne într‐unul singur sau înscria pe unul în celălalt; este ceea
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1. Diego de Landa ― Relacion de las cosas de Yucatan, 1566, publicat şi
tradus de Brasseur de Bourbourg, Paris, 1864.
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