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ARHEOASTRONOMIA MEZOAMERICANA.
OBSERVATORUL ASTRONOMIC DE LA XOCICALCO,
MORELOS, MEXIC.1
Florin Stănescu*
* Școala Doctorală de Istorie Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; smzfls@yahoo.com
Abstract: Xoxicalco was one of the main leading centres of the Mexican Central Altiplane,
after the fall of Teotihuacan. Its characteristics define a period of the Mesoamerican history
known as “Epiclassic” dated between 700 and 900 AD. One of the most likely reasons to
have chosen the site construction place is that the area was a strategic point of economical
and political control in the Morelos Valley. The Xocicalco builders have changed and
adapted the mountainous area to build terraces on which they later built temples, pyramids,
great palaces, ceremonial areas, tanks, pelota fields or tunnels, which were then used as
astronomical observatories - position of the sun on the horizon or observe the moon.
Keywords: Xocicalco, Central Altiplane, epiclassic, pyramids, pelota game, astronomical
observatories.

1. Coordonate istorico-arheologice
Impresionantul oraș-fortăreaţă Xochicalco, se află la 36 km de Cuernavaca,
în porţiunea occidentală a statului Morelos, Mexic, şi la mai bine de 60 km în linie
dreaptă sud-vest de Ciudad de México, într-o regiune cu clima caldă, semiumedă şi
cu o vegetaţie subtropicală. Apa curgătoare cea mai apropiată este râul Tembembe,
care îşi are cursul în partea occidentală a oraşului. Datele GPS îl localizează la o
înălţime medie de 1350 m deasupra nivelului mării, şi de coordonate Latitudine
Nord: 18° 48,261′ şi Longitudine Vest: 99° 18.432′. Oraşul ocupă o suprafaţă de
aproximativ 4 km2.
Prin caracteristicile sale, Xochicalco defineşte o perioadă din istoria mesoamericană, aşa numitul “Epiclasic”, localizat între anii 650 şi 900 A.D. În limba
“nahua”, limba vechilor azteci, care este vorbită şi astăzi, denumirea oraşuluifortăreaţă s-ar traduce prin “Casa Florilor”.
Considerată drept unul dintre cele mai frumoase monumente din întreaga
lume precolumbiană, piramida “Șarpelui cu Pene”, aflată aici, este totodată şi simbo1
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lul orașului.
Marea majoritate a edificiilor orașului prezintă marcaje de timp ale unor
date importante, orientări după cele patru puncte cardinale, un “observator astronomic” cât și un marcator solar privind locul în care a fost înființat orașul.
În cele ce urmează, sunt prezentate o parte a acestor edificii și elementele
astronomice legate de acestea:
A. Piața cu stela celor două glife. Este locul cu cea mai mare importanţă în
viaţa religioasă şi civică a oraşului. Toată populaţia putea ajunge aici, pe cele două
drumuri ce veneau de la sud şi de la est. Pe latura de sud se mai aflau două porticuri
care permiteau intrarea aici şi care erau flancate de două temple. Este foarte probabil
că piaţa avea şi importante funcţiuni astronomice. În centrul pieţei se află un
adoraroriu, în care se află o stelă pe care sunt marcate două glife ce reprezintă o dată
importantă pentru cetate: “anul 10 trestie, ziua 9 ochi de reptilă” (Fig.1).

Fig. 1. Piaţa cu stela celor două glife (anul 10 trestie, ziua 9 ochi de reptilă). În prim
plan, Stela, iar în plan secund Marea Piramidă (fotografia autorului).

B. Marea piramidă. Asociată cu cultul lui Tlaloc, este edificiul cu cele mai
mari dimensiuni din întregul complex. Edificiul are două nivele principale, două
mari scări de acces şi, în partea cea mai înaltă, vestigiile unui mare templu. Este
situată în partea de nord a Pieţei cu “Stela celor două glife” (Fig.1).
C. Piramida cu stele. Numele edificiului provine de la trei stele ce se aflau
într-un mic templu situat în partea de sus a construcţiei. Fiecare conţinea diferite
reprezentări asociate cu diriguitorii cetăţii, precum şi datele unor evenimente
importante. În prezent acestea se află la Muzeul Naţional de Antropologie din Ciudad
858

de México.
D. Acropola. Avea diferite funcţiuni: era un templu-palat şi în acelaşi timp
resedinţa unor ateliere controlate de diriguitori. În centru se afla un marcator solar
care îi legitima pe fondatorii cetăţii să susţină că însuşi Soarele le-a arătat locul în
care să înfiinţeze oraşul. Maractorul se află în prezent la Muzeul sitului Xocicalco.
Nu sunt prezentate aici o altă serie de vestigii ale oraşului, între care
amintim cisterna de apă a cetăţii, grânarele, cele trei terenuri pentru jocul sacru de
pelotă, alte elemente de urbanism sau ce se cunoaşte acum din religia locuitorilor.
E. Piramida “şarpelui cu pene” (Fig. 2). Edificiul este format dintr-un soclupostament în taluz, un parament şi o cornişe. Pe taluz, pe cele patru laturi ale
monumentului, se afla un relief, al cărui motiv principal sunt opt şerpi, din care şase
au corpul ondulat pe feţele de nord, sud şi est. Pe faţa de vest, unde se află şi scările
de acces pe platforma superioară, se găsesc o serie de glife ce reprezintă date. Între
zonele ondulate ale corpurilor şerpilor, apar personaje cu caracteristici fizice maya.
Fiecare personaj poartă pe cap elegante simboluri în formă de capete de şerpi. Pe
paramentul edificiului sunt reprezentate personaje ce se ocupă cu calculul timpului,
şi diferite alte personaje care în mod indubitabil făceau parte dintre tributarii Xocimilcoului. Tot aici mai este notată şi o eclipsă totală de soare, ce a avut loc în anul
743 A.D.
Măsurătorile referitoare la orientarea astronomică a piramidei, au cuprins
măsurători de direcţie ale umbrei gnomonului la trecerea soarelui la meridian, cât și
măsurători de înălţime ale orizontului locului (± 2°) cunoscând că acesta deplasează
punctual în care un astru devine vizibil pentru un observator terestru.
S-a mai ţinut cont și de faptul că faţa măsurată a piramidei nu este milimetric
plană. Considerăm că măsurătorile trebuiesc repetate, pentru a ne asigura o prelucrare
statistică a acestora.
F. Observatorul astronomic. Unul dintre cele mai originale “observatoare
astronomice” din epoca precolumbiană şi nu numai, se află la Xocicalco. Paradoxal,
acesta nu este suprateran aşa cum ne aşteptam, ci este unul subteran. La Xocicalco
se află o mulţime de peşteri, unele din acestea, conform arheologilor, rezultând din
excavaţiile locuitorilor care au extras piatra necesară construcţiilor oraşului. Una din
aceste peşteri a fost amenajată ca observator al mişcării soarelui la anumite date
importante.
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Fig. 2. Piramida “Şarpelui cu Pene” – “Serpientes Emplumadas”, vedere spre est
(fotografia autorului).

Fig. 3. Imaginea tubului de piatră înclinat, privind din interiorul camerei interioare în
care se afla cristalul de cuarţ, a cărui iluminare semnala trecerea Soarelui la axul
tubului de piatră, şi implicit ziua şi momentul aşteptate (fotografia autorului).
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La suprafaţa terenului ce se află deasupra peşterii, se găseşte intrarea într-un
tub de piatră (Fig. 3). Acesta este înclinat corespunzător, de aşa manieră încât la
anumite date, razele soarelui pătrund până jos în podeaua peşterii, unde, luminat de
razele soarelui, un cristal de cuarţ strălucește puternic, semnalând sosirea
momentului aşteptat şi marcat astfel de mişcarea astrului zilei (Fig. 4).
Acesta, probabil că era semnalul de deschidere al unor ceremonii a căror
motivaţie nu ne este cunoscută încă. Aceste date, care sunt situate la 30 aprilie şi 15
august, cuprind o perioadă de 105 zile. Restul de 260 de zile rămase echivalează cu
calendarul ritualic prehispanic, a cărui origine rămâne şi azi o mare întrebare.

Fig. 4. Secţiune prin observatorul astronomic subteran de la Xocicalco, care semnala
trecerea Soarelui la zenitul locului in zilele ce marcau momente importante
în astronomia şi calendarul ritualic al cetăţii
(www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/html).

De menţionat, că intrarea în peşteră nu se făcea ca astăzi din exteriorul
acesteia, ci printr-o scară, existentă şi acum, care coboară aici din interiorul construcţiei situate deasupra.
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