
Denove pri la Majaoj 

 

Antaŭ tri semajnoj – la 17-an de oktobro – nia kunlaboranto Paulo Sérgio Viana raportis en 

artikolo titolita “La mistera malapero de la majaoj” pri studaĵo aperinta pasintan monaton en 

la revuo Science.  

Ankaŭ en oktobro mi legis en brazila revuo artikolon kun aliaj informaj – donitaj en la sama 

scienca revuo (Science) la 28-an de septembro – pri la majaa civilizacio. Mi resumas la tekston: 

La majaa imperio, kiu ekzistis en granda parto de Centra Ameriko dum pli ol 3000 jaroj (ekde 

2000 a.K. ĝis meze de la 17-a jarcento p.K.), estas plena de misteroj.  

Nun grupo de 16 sciencistoj el Gvatemalo, Eŭropo kaj Usono malkovris metropolon de tiu 

civilizacio en la tropika arbaro en la nordo de Gvatemalo, en la regiono de Peteno. Kion ili 

faris? 

Ili flugis super tiu regiono en aviadilo ekipita de radaro kiel tiu uzita en aŭtonomaj aŭtomobiloj. 
Per tiu tekniko, kiu ebligas malkovri konstruaĵojn kaŝitajn sub vegetaĵoj kaj tero, ili skanis 2000 
kvadratajn kilometrojn. Tiel ili malkovris sub la flaŭro 61.000 konstruaĵojn tipajn por la majaa 
civilizacio, konstruitajn inter 650 kaj 800 p.K. Temas pri domoj, stratoj, bienoj kaj piramidoj. 
Helpe de la bildoj  faritaj de la radaro la sciencistoj kreis tridimensian mapon, kiu montras, kiel 
oni devas imagi la urbegon. 

Bedaŭrinde la brazila revuo ne klarigas, ĉu la konstruaĵoj apartenis al urbego aŭ al “metropola” 
regiono, kaj mi ne scias, ĉu tio estas klara en la revuo Science. 

La aŭtoro de la artikolo diras, ke oni rekalkulis la nombron de majaaj civitanoj: anstataŭ 4 
milionoj oni taksas, ke ili estis 11 milionoj. Tamen ankaŭ tio ne estas klara: ĉu en la urbego, ĉu 
en la regiono, ĉu en la tuta imperio? 

Estu kiel ajn, la teksto donas pliajn informojn, kiuj laŭŝajne estis prenitaj el Science.  

Tamen tiuj informoj ne estas novaj; ili troviĝas ekzemple en multaj retpaĝoj, i.a. en la E-
Vikipedio. 

Kaj ekzistas esperantlingva retpaĝo pri la historio de la majaoj (http://www012.upp.so-

net.ne.jp/klivo/majaoj/historio.html) en kiu legeblas jenaj informoj:  

 

Ekde la lasta duono de la oka jarcento, majaa civilizo en la centra regiono komencis sian 

longan falon. Estas diversaj opinioj pri kial. Laŭ [...] Michael D. Coe, usona antropologo 

kaj aŭtoro de 'La Majaoj' (The Maya), la plejo de arkeologoj nun konsentas ke estis tri 

ĉefaj kaŭzoj: militoj, ekologia krizo pro tro granda loĝantaro, kaj senpluveco.  

Hodiaŭ, la antikvaj urboj de Peteno estas ĉirkaŭitaj de pluvarbaro, sed dum la malfrua 

klasika periodo, la regiono estis dense loĝata de milionoj da Majaoj, kiuj elhakis la 

arbarojn por krei bienojn. Senarbarigo kaŭzis ekologiajn problemojn, erozion, ktp. [...]  

La majaa loĝantaro verŝajne kreskis al pli granda nombro ol ilia teritorio kapablis 

subteni. Kiam naturaj rimedoj elĉerpiĝas, militoj estas neeviteblaj. Majaoj intermilitadis 



dum sia tuta historio, sed dum la lasta duono de la oka jarcento, ĉi tiuj militoj fariĝis pli 

severaj, pli detruaj.  

Senpluveco certe kontribuis al la kolapso de majaa civilizo.  
 

Do oni jam havis multajn konojn pri la majaoj, kaj la granda novaĵo estas nun la malkovro – 

pere de la menciita tekniko – de multegaj konstruaĵoj kaŝitaj en la pluvarbaro sub la vegetaĵoj.  
 


