
Monte Albán, zpustlé nejstarší 

známé město Amerik, leží u metropole 

státu Oaxaca. Jméno této významné 

archeologické lokality je zajisté novověké 

a má se zato, že jde o zkomoleninu 

příjmení španělského vlastníka tamního 

území v 16. století, jenž se jmenoval 

Montalvan.  

Bylo to centrum Zapotéků z období 

zhruba 500 let př. n. l. až 1000 n. l. Snad 

mu říkali "Denybán" (Svatá hora). 

Opuštěné město oživili ještě Zapotékům 

příbuzní Mixtékové, kteří se kolem roku 

1300 šířili do původně zapotéckých 

teritorií. V době španělské kolonizace ale 

bylo město již zase zcela opuštěné a 

zapomenuté. Nalezená vyobrazení ⃰ na 

kamenných deskách, hřiště na míčovou 

hru nebo dosti zachovalou observatoř  

někteří znalci považují za ukazatele toho, 

že  „Denybán“  byl centrem učenosti i 

výuky, takovou univerzitou.    

⃰  Některé z asi 150 zde nalezených kamenných 

desek nesou reliéfy, u nichž je možno věřit, že to 

byla anatomická schémata lidských vnitřností, také 

zobrazení porodu, teratologických jevů aj.  



Starobylé pyramidy nasvětloval východ slunce a vzdálená kulisa Sierry Madre byla ještě v oparu. V protisvětle vyšli 

ojedinělí vyslanci dávných Zapotéků. Jen siluety. Okolní úbočí během chvíle, než došli blíže, vybledla až splývala s nebeskou 

modří a vysušující slunce začalo hřát. Zapotékové dnes nepřišli květinami a dary obměkčovat božstvo, aby uštědřilo polím déšť. 

Scéna před chvílí tak úžasná zevšedněla a i ti příchozí se ukázali být obchodníčky, kteří nenápadně, jaksi „pod rukou“, nabízejí 

hliněné figurky i drobné jadeitové reliéfy. Leckterý ze zde, v okolí nalezených zapotéckých artefaktů má přírodní motivy, 

ztvárněné někdy velmi věrně.  Například drobná hliněná figurka pásovce s morfologií jako z přírodopisu, jež může být stará 12 

století! Nemohl jsem ji nekoupit z rukou dnešního Zapotéka. Jsou to opravdu všechno umné napodobeniny vyrobené postaru, 

anebo některé indiáni vyorali někde na svých políčcích a nyní takové doklady své kultury ilegálně rozprodávají cizincům 

s vidinou malého výdělku? Dívám se na toho maličkého pásovce z tvrdé pálené hlíny, ale ten by se spíš svinul do klubíčka,  než 

aby mi nějakou indicií naznačil odpověď! 



Směřoval jsem mezi starobylé stavby a hned jsem užasl nad rozložitými stromy velikosti našich jabloní, 

jenže s květy velkými jako dlaň. Patří do čeledi svlačcovitých a jmenují se Ipomoea murucoides. Tam jim říkají 

„cazahuate prieto“, ale mají i lokální název "quauhzahautl". Rod Ipomoea má české jméno „povíjnice“, neboť 

skoro všechny rostliny tohoto rodu jsou ovíjivé, pnoucí. 

Povíjnice Ipomoea murucoides  se vyskytuje 

výhradně ve státě Oaxaca. Stromovité 

povíjnice rostou v několika druzích v suchých 

poloopadavých lesích Mexika. 



V Monte Albánu však několik stromovitých povíjnic kdosi 

vysadil. Možná proto, že tam patřily tradičně. Snad se z dávných 

dob kolem ruin, dlouho skrytých pod vegetací, našly nějaké 

přežívající exempláře, potomci těch, které pěstovali Zapotékové.  

Mohlo by to souviset s pradávnými mystickými obřady. Semena 

této rostliny totiž obsahují amid kyseliny D-lysergové, takže mohla 

být použitelná pro psychedelické účinky. V jejích kořenech byly 

také nalezeny určité glykosidy tlumící růst rakovinných buněk. 

Povíjnice mohla tedy být pěstována i jako léčivá rostlina.  

Ipomoea 

murucoides .  

Dosud vegetací 

pokrytá stavba,  

r. 2007 zatím od-

halená jen dole.  



Kdo ví, zda tam, kde každý jen obdivuje velkolepé ruiny a v 

muzeu artefakty nalezené archeology, nepatří k nerozpoznaným 

příznakům dávné historie i tyto nápadné běloskvoucí stromy? Je to 

záhada, která zřejmě nemůže být žádnými metodami 

etnobotaniky vyřešena, a vyjádřená hypotéza je jen výsledkem 

pohledu romantiků. 


