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KULTÚRNO-HISTORICKÝ KONTEXT – MEZOAMERIKA

Oblasť, ktorú nazývame Mezoamerika nie je ani tak geografickým subjektom a ani politickým. (Obr. 1) Hranice Mezoameriky totiž definujú špecifické prvky, ktoré boli zdieľané
rôznymi etnikami a jazykovými skupinami.
Geograficky spadajú do tejto oblasti štáty Mexika (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán), Guatemala, Belize, El Salvador a Honduras. (Obr. 2)

Obr. 1 Mapa kultúrnej oblasti Mezoameriky (Wikimedia).

Napriek tomu, že sú v mnohých základných prvkoch tieto kultúry odlišné, zdieľajú nasledovné
spoločné charakteristiky –
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1. Posvätný 260-dňový kalendár
a. Napr. Tonalpohualli u Aztékov a Tzolk’in u Mayov
2. Verejný 365-dňový kalendár
a. Xiuhmopilli u Aztékov a Haab u Mayov
3. Stupňovité pyramídy
4. Štuková výzdoba
5. Loptová hra
6. Kultúrne plodiny
a. Kukurica, fazuľa, kakao

Obr. 2 Rozdelenie oblastí Mezoameriky (Zdroj: famsi.org).
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CHRONOLÓGIA MEZOAMERIKY

Chronologicky rozdeľujeme kultúry Mezoameriky do troch veľkých časových celkov,
ktoré sú priamo definované vrcholmi a pádmi mayskej kultúry. (Tabuľka 1) Tou prvou je predklasické obdobie, ktoré môžeme ohraničiť medzi rokmi 2 500 p.n.l. až 250 n.l. Toto obdobie
ďalej delíme na rané, stredné a neskoré predklasické obdobie, pričom prvé dve menované sú
známe hlavne pomalým formovaním spoločnosti v rôznych oblastiach. Známe sú hlavne kultúra Soconusco, alebo počiatky olméckej kultúry, alebo rozmach menších miest v strednom
Mexiku.
V strednom predklasickom období už môžeme hovoriť o komplexnejších sociálnych
štruktúrach, rozširovaniu miest a hlavne citeľnému vzostupu mayskej kultúry, ktorá vyvrcholila v neskorom predklasickom období. Okolo roku 500 p.n.l. vznikajú prvé hlavné mestá v
mayskej oblasti, ktoré už majú masívne kamenné chrámy, pričom boli natreté po celej ploche
červenou farbou. Medzi najznámejšie mestá patrili El Mirador, Nakbe, Kaminaljuyu, alebo
Izapa. Neskoré a záverečné predklasické obdobie je charakteristické napríklad prvým používaním kalendára Dlhý počet, hieroglyfického písma, ktoré je sprevádzané podobizňou kráľa,
alebo mytologických postáv. Z tohto obdobia už máme jasné dôkazy o politickej ideológii a
dynastického zriadenia. Predklasika ako celok je zakončená kolapsom, počas ktorého v rozmedzí rokov 150 – 200 n.l. boli opustené mnohé mestá, vrátane dominantného El Miradoru
(Martin and Grube 2008, 8). Niektoré mestá však tento kolaps prežili bez ujmy a práve tieto
predstavovali nové mocnosti v nasledujúcom klasickom období.
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Klasické obdobie trvalo viac ako šesť storočí a predstavovalo vrchol mayskej civilizácie. Toto obdobie datujeme medzi roky 250 až 909 n.l., pričom približne prvá polku definujeme ako ranoklasické obdobie. Práve tu bádame dominanciu mocnosti zo stredného Mexika,
ktorá sídlila v meste Teotihuacán. V roku 378 zrejme násilne vpadla do srdca mayského územia, teda do Tikalu. Nasledujúcich približne 150 rokov sú Mayovia pod vojenským a aj kultúrnym vplyvom Teotihuacánu. Ten sa vytratí až samotným pádom tohto mesta, kedy zároveň
končí ranoklasické obdobie, teda približne okolo roku 600. Neskoré klasické obdobie je považované za zlaté obdobie Mayov so špecifickým umením, architektúrou a politickým zriadením. Mayovia v tomto čase dosiahli vrchol v populácii, spoločenskej komplexnosti či v umeleckej a intelektuálnej sfére. Po roku 800 však prichádza zatiaľ nevysvetliteľný postupný pád
mayských mestských štátov, ktoré začínajú byť jeden po druhom opúšťané. Posledný dochovaný nápis pochádza z roku 909 na stéle z mesta Uaxactún. Toto obdobie nazývame ako záverečné klasické obdobie a je známe tzv. mayským kolapsom.
Niektoré mestá, ktoré vznikli počas klasického obdobia však s istými obmenami prežili do ďalšieho obdobia, ktoré nazývame ako poklasické. Geograficky sa však presúvame do
severnejších a južnejších častí od oblasti, kde sa nachádzali mestá práve klasickej kultúry. Ide
hlavne o oblasť severného Yucatánu, alebo guatemalské vysočiny na juhu. Za najznámejšie
mestá poklasického obdobia považujeme Chichen Itza, Mayapán, alebo Uxmal. Celé poklasické obdobie je zakončené prakticky príchodom Španielov a porazením aztéckeho mesta
Tenochtitlán v roku 1521. Niektoré menšie mayské štáty však pretrvali koloniálne obdobie a
posledné mesto bolo dobyté v roku 1697.
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Tabuľka 1 Prehľad mezoamerickej chronológie.
Perióda prvotných lovcov

(15000?pnl. – 8 000 pnl.)

Archaické obdobie

(8000 pnl. – 1600 pnl.)

Predklasické obdobie

(1600 pnl. – 250 nl.)
Rané predklasické obdobie

(1600 pnl. – 900 pnl.)

Stredné predklasické obdobie

( 900 pnl. – 400 pnl.)

Neskoré predklasické obdobie

( 400 pnl. – 250 nl.)

Klasické obdobie

(250 nl. – 909 nl.)
Rané klasické obdobie

(250 – 600)

Neskoré klasické obdobie

(600 – 800)

Konečné klasické obdobie

(800 – 909)

Poklasické obdobie

( 909 – 1521)
Rané poklasické obdobie

( 909 – 1200)

Neskoré poklasické obdobie

(1200 – 1521)

Koloniálne obdobie

(1521 – 1697)

Súčasné obdobie

(1697 – súčasnosť)

JAZYKOVÉ SKUPINY

V oblasti Mezoameriky žilo a dodnes žije desiatky rôznych etník (Nahuovia, Mayovia,
Zapotékovia...) a viac ako 60 rôznych jazykových skupín. (Obr. 3)
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Obr. 3 Prehľad jazykových skupín Mezoameriky.
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Obr. 4 Geografické rozdelenie jazykových skupín v mayskej oblasti (Zdroj: Maturzikin.com).
V rámci mezoamerických jazykových skupín sa celkom logicky vytvorili mnohé variácie názvov kalendárnych dní a názvov mesiacov 365-dňového kalendára. Princíp fungovania
však ostal rovnaký.

Obr. 5 Vývoj a rozdelenie vetiev mayských jazykov.

18

Podobný princíp môžeme bádať aj v čisto mayskom kontexte, kde dnes poznáme približne 32 rôznych jazykových variantov mayčiny. (Obr. 4 a Obr. 5) Rozdielny jazyk mal totiž
dopad aj na názvy kalendárnych cyklov. Tie sa od klasického obdobia zmenili nie len kvôli
geografickému, alebo časovému dôvodu, ale tak isto kvôli rozdielnemu jazyku.
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MAYSKÉ HIEROGLYFY

HISTÓRIA ROZLÚŠTENIA

Mayské hieroglyfické písmo môžeme považovať za najvyspelejší písomný systém,
ktorý bol používaný na Americkom kontinente. Žiadna iná kultúra nedokázala zdokonaliť
písmo tak ako Mayovia. Aztécke písmo, ktoré sa nám zachovalo bolo dlhú dobu chápané čisto
ako logografické, teda veľmi podobné napríklad čínskemu písmu, kde každé slovo malo svoj
vlastný znak. Dnes však vieme, že aj Aztékovia mali podobný tomu mayskému, avšak na nižšej úrovni. Hieroglyfické písmo sa používalo počas každého z troch období mayskej kultúry.
Vytvorené, alebo prevzaté bolo niekedy v strednom predklasickom období ch’olskými
Maymi, pričom v klasickom období to bol zrejme hlavný a univerzálny jazyk medzi mayskými
elitami (Martin and Grube 2008, 11).
Dnes máme k dispozícii približne 5000 textov, ktoré majú rôzne dĺžky. Väčšinou ide o
archeologické artefakty, ako stély, panely, keramika, rôzne hnuteľné predmety, nástenné
maľby, či knihy. Podstatná časť bola vytvorená počas klasického obdobia. Systém písma pozostáva z viac ako tisícov rôznych znakov. Veľká časť z nich sú síce rôzne variácie toho istého
znaku, alebo znaky, ktoré majú rovnaké čítanie, prípadne ide o špecifickú formu viažucu sa
na určitý čas a priestor. Preto presnejší počet používaných znakov je okolo 500 znakov (Kettunen and Helmke 2014, 8).
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Mayský písomný systém je definovaný ako logo-sylabický systém, čo znamená, že je
tvorený celými slovami, alebo teda logogramom a slabikami, teda fonetickými znakmi. (Obr.
6) Poznáme približne 200 rôznych slabičných znakov, z ktorých je ale asi 60% homofonických.
Na rozdiel od iných mezoamerických písomných systémov, sme mohli mayským písmom zapísať aj zložité a komplexné vetné skladby, ktoré priamo vychádzajú z ústnej tradície.

Obr. 6 Príklad vyobrazenia slov pomocou logogramov a slabík.

Obsah mayských textov sa líšil podľa toho, na akom predmete, alebo na akom mieste
sa nachádzali. Ak sa jednalo o kamenné monumenty, ako sú napríklad stély, obsahom boli
hlavne dynastické informácie, ktoré nám hovorili napríklad o narodení kráľa, jeho nastúpení
na trón, o dosiahnutých víťazstvách, vykonaných rituáloch, či dokonca samotnej smrti. Tieto
monumenty sa nachádzali zväčša na otvorených námestiach, tak, aby boli veľmi dobre vidieť.
Na privátnejších miestach sa nachádzali monumenty, alebo predmety, ktorých obsah bol
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skôr osobnejšieho charakteru v spojení s náboženstvom. Na keramike a nástenných maľbách
sa zasa skôr nachádzali vyobrazené udalosti, ktoré mali skôr bežný, svetský charakter. Väčšina mayských textov má svoju pevnú štruktúru a to – dátum-sloveso-podmet. Dátum môže
byť vyobrazený vo svojej plnej forme, teda aj s dlhým počtom, alebo iba vo forme kalendárneho kruhu.

Obr. 7 Kópia so stranou s hieroglyfickým písmom z Relacion de las cosas de Yucatán.
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Rozlúštiť mayské písmo nebolo vôbec jednoduchou úlohou. Počas objavovania mayského sveta sa našlo mnoho objektov, na ktorých sa nachádzalo hieroglyfické písmo, avšak
nikde ani náznak kľúča, ktorý by nám pomohol. Istá nádej bola v tzv. landovej abecede, ktorá
sa nachádzala v Relación de las Cosas de Yucatán od Diega de Landu. (Obr. 7) V časti o písme
tu môžeme vidieť tri riadky znakov ku ktorým sú latinkou pripísané písmena našej abecedy.
Ako sa však neskôr zistilo, mayské písmo nie je abecedné, ale sylabické, či lepšie povedané logo-sylabické. Chyba u Diega de Landu nastala už pri zbere dát, keďže informátorovi
diktoval písmena španielskej abecedy, avšak foneticky. Teda nie A, B, C, D, ale „a, be, se, de“,
čím vytváral prakticky slabiky. Všimol si to napríklad Yuri Knorozov, ktorý jednu zo slabík landovej abecedy aplikoval na mayský kódex. Vedel, že morka v yukatéčtine sa povie kutz‘. Použil slabiku ku (v starej ortografii cu) a zistil, že druhou slabikou by mohlo byť tzu. Túto slabiku
použil na hieroglyf pre psa, čo je po maysky tzul. (Obr. 8) Vďaka tomuto Yuri Knorozov dokázal, že mayské písmo je logo-sylabické, teda tvorené ako slabikami, tak aj logogramami.

Obr. 8 Príklad fungovania slabičného písomného systému, ktorý potvrdil Yuri Knorozov
v kódexoch (Kettunen a Helmke 2014).
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MATEMATIKA

Dôkazy o vysokej úrovni znalosti matematiky predklasických, klasických i poklasických Mayov máme prakticky na každom hmatateľnom kúsku s hieroglyfickým textom, ktorý
sa nám zachoval. Sú to hlavne kamenné stély, dverové preklady , keramika, rytiny na kostiach, textília , tetovanie či kódexy. Matematika v Strednej Amerike sa začala vyvíjať už vo
formatívnom období, pričom jasné dôkazy o používaní matematiky máme z olméckej oblasti
v okolí Monte Albánu približne v roku 600 pr. Kr.
Mayovia bez akéhokoľvek vplyvu dokázali vyvinúť koncept nuly. Ako isto vieme, Hindovia dokázali niečo podobné, keď ako národ Starého sveta vyvinuli symbol pre „nič“, teda
absenciu vôbec čohokoľvek, prázdnotu ako jednu zo základných častí matematiky. Odtiaľto
sa skrze arabský svet rozšíril prakticky všade. Mayovia však úplne nezávisle od tejto tradície
na základe ich vedomostí vyvinuli svoju „vlastnú“ nulu. Vlastnú kvôli tomu, že na rozdiel od
našej tradície nebola nula symbolom prázdnoty, ale práve naopak, symbolom naplnenia,
kompletnosti. Práve preto môžeme vidieť v ikonografii to, že nula je reprezentovaná uzatvorenou morskou mušľou, resp. mušľou vo všeobecnosti a taktiež aj kvetom. (Obr. 10)
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Obr. 9 Základné dva znaky, ktorými Mayovia vyjadrovali čísla.

Základné symboly, ktorými Mayovia vyjadrovali čísla je bodka pre číslo 1 a čiarka pre
číslo 5. (Obr. 9) Ich vzájomnou kombináciou vytvárali následne vyššie čísla, ako môžeme vidieť na Obr. 10.

Obr. 10 Glyfické vyjadrenie čísiel od 0 až po 19.
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Vyššie čísla ako 19 vyjadrovali Mayovia pomocou pozičného systému. Keďže mayská
matematika mala základ v dvadsiatkovej sústave, každá úroveň je násobkom čísla dvadsať.
Číšla od 0-19 boli vyobrazené v prvej úrovni. Čísla od 20-399 boli vyobrazené v druhej úrovni
atď. (Obr. 11)

Obr. 11 Pozičný systém pre zapisovanie mayských čísiel.

Číslo 21 867 by sa dalo teda prepísať ako 7 x 1 + 13 x 20 + 14 x 400 + 2 x 8000. (Obr. 12)
Každou vyššou úrovňou by sa hodnota zvýšila násobkom 20.

Obr. 12 Príklad zápisu čísla 21 867 v mayskom spôsobe a v našom systéme.
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Mayské čísla okrem tradičného schematického spôsobu boli vyobrazené aj špeciálnym spôsobom, tzv. hlavovým variantom. Hlavové varianty čísiel mali často svoj pôvod v náboženstve a mytológii. Číslo nula, maysky mih bolo reprezentované bohom podsvetia, resp.
mŕtvym človekom, ktorý mal ruku cez ústa. To bývalo častokrát symbolom smrti aj v ďalších
kontextoch. Symbol ruky cez ústa je zároveň aj symbolom zavŕšenia, skompletizovania, odkiaľ zrejme pochádza prepojenie na smrť – život bol zavŕšený.

Obr. 13 Príklady schématického vyobrazenia mayských čísiel a ich hlavových variantov
(Kettunen a Helmke 2014).
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Číslo jedna, maysky jun je reprezentované ženskou bohyňou, pravdepodobne Mesiaca. Charakteristické sú dlhé rozpustené vlasy a symbol „IL“ na líci, čo reprezentuje krásu,
mladosť. Číslo dva, maysky cha‘, je reprezentované neznámym bohom, ale ľahko je rozlíšiteľný vďaka ruke, ktorá sa nachádza na jeho hlave. Číslo tri, maysky ox, reprezentuje boh vetra
a medzi základné rozlišovacie prvky patrí glyf IK‘ (vietor) miesto jeho ucha a kruhový predmet
na jeho hlave, čo môže mať spojitosť s bohom vetra, keďže v strednom Mexiku sa stavali kruhové stavby bohu vetra Ehécatlovi.
Číslo štyri, maysky chan, reprezentuje azda najznámejší boh z mayského panteónu –
boh slnka K’ihnich Ajaw. Základné rozlišovacie prvky sú glyf K’IN miesto ucha, veľké obdĺžnikové škúliace oči a žraločí zub, ktorý vychádza z úst. Číslo päť, maysky ho‘, je reprezentované
starým bohom s glyfom HAAB na hlave. Ide zrejme o božstvo Pawajtuun. Číslo šesť, maysky
wak, reprezentuje pravdepodobne variant boha Chaahka, pretože má v oku sekerku, ktorá je
spájaná s bohom dažďa.
Číslo sedem, maysky huk, je viac problematické. Nemá jasné rozlišovacie črty, ale toto
božstvo je spájané s bohom Slnka, ktoré sa nachadza v podsvetí. Číslo osem, maysky waxak,
je reprezentované bohom kukurice, zvaným ako Ixiim. Je vyobrazený ako mladý boh s kukuričným klasom v zadnej časti hlavy. Číslo deväť, maysky bolon, reprezentuje známy boh, ktorého poznáme z koloniálneho dokumentu, nazývaného Popol Vuh. Ide o jedného z dvojičiek
– Yax Balama. Základné rozlišovacie prvky sú – zarastená tvár s jaguárimi škvrnami a symbol
YAX na jeho čele.
Číslo desať, maysky lajun, je veľmi dôležité, pretože s jeho pomocou sa vytvárajú čísla
od 13-19. Je jasne odlíšiteľný od ostatných hlavových variantov, keďže sa jedná o lebku.
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Dôležitou črtou je kostrová sánka. Číslo jedenásť, maysky buluk, je reprezentované neznámym božstvom, ale zjavne napojeného na zem, alebo med, keďže miesto oka má symbol
KAB (med, zem). Číslo dvanásť má nejasný mayský termín, ale najpravdepodobnejšie mal
formu lajcha‘, alebo lajuncha‘. Je možné, že sa toto číslo nazývalo aj ako lajunchan, kvôli charakteristickému znaku CHAN, ktorý sa nachádza na jeho hlave. Ide zrejme o božstvo, ktoré je
prepojené s nebesiami.
Čísla, ktoré máme od 13-19 sú vizuálnymi kombináciami hlavových variantov 3-9, ku
ktorým je pridaná kostrová sánka, ktorá symbolizuje číslo 10. Mayské termíny sú potom kombináciou čísla od 3-9 v spojení s 10 (oxlajun – 13, chanlajun (14), ho’lajun (15), atď.).
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ÚVOD DO MAYSKÝCH KALENDÁROV

TZOLK’IN

Názov tohto kalendára pochádza z kombinácie dvoch termínov z yucatéckej mayčiny
- tzol (rada, poradie) a k´in (deň, slnko). Napríklad u K´iche´ov sa tento kalendár nazýval ako
ch´ol k´ij. Využívaný bol hlavne kňazskou elitou ako posvätný almanach. Využitie mal v predpovediach a určovaní mytologicko-rituálneho času.

Obr. 14 Princíp fungovania 260-dňového kalendára Tzolk´in.

Ide o cyklickú kombináciu 13 čísiel x 20 posvätných dní. (Obr. 14) Kombináciou „každý
s každým“ dostávame kompletný počet dní tohto kalendára, teda 260. Princíp je celkom
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jednoduchý. Ak máme napríklad dátum 1 Ajaw, trinástym dňom bude 13 Etz‘nab, pričom
bude nasledovať opäť číslo 1 avšak už s dňom K‘an (1 K‘an). Čísla, ktoré sú tu zaznamenané
sú 1-13.1 Znaky dní majú svoj špecifický význam. Jedenásť znakov sú identické vo všetkých
verziách (od Olmékov po Aztékov). Sú to vietor, had, smrť, jeleň, voda, opica, jaguár, orol,
zemetrasenie, oštep a voda. (Obr. 15) Tieto názvy dní sa formovali približne okolo 3 500 p.n.l.
(Viac v kapitole Vznik a vývoj kalendárov – Tzolk’in)

Obr. 15 Hieroglyfy dvadsiatich posvätných dní kalendára Tzolk´in (Kettunen a Helmke
2014).

1

Na rozdiel od kalendára Haab, pri ktorom dni v mesiacoch sú počítané od 0-19.
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Podobne ako pri matematike, kde prakticky každé číslo bolo definované božstvom
alebo určitou nadprirodzenou bytosťou, nie je tomu inak ani pri jednotlivých dňoch Tzolk´inu.
Napríklad deň Kimi (smrť) v ikonografii prezentuje aj symbol, ktorý vidíme často v spojitosti
s božstvami smrti. Ik´ znamená vietor, Lamat je zasa deň zasvätený planéte Venuša, Hix je
jeden z mnohých názvov pre jaguára, atď. Tento typ kalendára poznali aj Aztékovia a nazývali
ho tonalpohualli.

HAAB

Haab je na druhú stranu typ kalendára, ktorý je nám už trochu viac blízky. Je 365
dňový, pričom je vytváraný kombináciou čísel a mien od 0 po 19 a 18timi mesiacmi, pričom
19ty mesiac Wayeb mal iba 5 dní. (Obr. 16) Kombinácia týchto dvoch prvkov je však odlišná
od Tzolk´inu. Mesiace tu fungujú na spôsob našich mesiacov. Teda napríklad máme 1 Pop, za
ktorým nasleduje 2 Pop, 3 Pop, až po 19 Pop, pričom ďalším dátumom je 0 Uo. Je pravdepodobné, že tento typ kalendára bol používaný širokou verejnosťou, kvôli jeho využitiu napríklad v poľnohospodárstve, keďže sa počtom svojich dní viaže na solárny rok. U Yucatécov je
tento kalendár nazývaný ako Ja’ab, alebo Hab‘, čo znamená rok, čas, alebo obdobie.
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Obr. 16 Vyobrazenie devätnástich mesiacov kalendára Haab (Kettunen a Helmke 2014).
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DLHÝ POČET

Dlhý počet je bezpochyby jedným z najcharakteristickejších článkov mezoamerickej civilizácie. V zásade
je považovaný za lineárny s mytologickým počiatkom v
roku 3114 pnl., teda 13.0.0.0.0 4 Ajaw 8 K´umk´u. V hieroglyfických textoch býva súčasťou tzv. Iniciačnej série.
(Obr. 17) Dlhý počet prakticky vychádza z princípu matematického pozičného systému, s tým rozdielom, že numerický rozsah niektorých úrovní nie je 0 – 19, ale môže
byť 0 – 17 (winal) alebo 0 – 12 (pravdepodobne bak´tun,
čo je ale vyvrátené). Na rozdiel od matematických záznamov teda nejde o jednoduché násobky čísla 20, ale
o snahu sa na úrovni tunov priblížiť čo najviac k solárnemu roku (z 400 na 360). (Obr. 18)
Tento druh kalendára sa vo všeobecnosti skladá z
minimálne 5 jednotiek – k’in, winal, tun, k’atun a bak’tun.
V zásade slúži tento kalendár na počítanie dní, pričom je
Obr. 17 Iniciačná séria zo
stély 3 v Piedras Negras (Autor: David Stuart).

podobný nášmu kalendárnemu systému. Náš kalendár
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pracuje na podobnom princípe uzatvárania času do väčších celkov – dni, týždne, mesiace,
roky, desaťročia, atď.

Obr. 18 Pozičný systém a hodnoty úrovní pri kalendárnych záznamoch.

V zjednodušenom pohľade ide o informáciu o počte dní, ktoré uplynuli od počiatku – 13. August 3114 pnl. resp. ide o súčet všetkých cyklov, ktoré nám dajú výsledok. Napríklad deň
13.0.5.16.5 10 Chikchan 18 Yax je v našom kalendári 16. október 2018 a predstavuje 1 874
125 dní od vzniku sveta.2

2

13 x 144 000 + 0 x 7200 + 5 x 360 + 16 x 20 + 5 x 1.
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K´IN
Najmenšia je K‘in a zodpovedá jednému dňu. Rozsah je od 0 po 19. Graficky v základnej forme je reprezentované štvorlístkom. V hlavovom variante ako boh Slnka a v plnofigurálnom variante ako kombinácia rôznych zvierat (opica, škorpión, atď.). (Obr. 19)

Obr. 19 Rôzne spôsoby hieroglyfického vyjadrenia cyklu k´in.

WINAL
Ďalšou jednotkou je Winal, v klasickej mayčine nazývaný ako winik, plní úlohu 20-dňového mesiaca a rozsah má od 0 po 17. V bežnom matematickom zázname by mala táto úroveň bežnú hodnotu 0-19 (čiže 20). Ale aby sa Mayovia čo najviac priblížili solárnemu roku,
v Dlhom počte máme iba osemnásť mesiacov po 20 dní, čiže 360 možných dní.
Vizuálne predstavuje hlavový variant žabu, maysky Uo, pravdepodobne ropuchu Bufo
Marinus. (Obr. 20)
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Obr. 20 Rôzne spôsoby hieroglyfického vyjadrenia cyklu winal.

TUN
Ďalší cyklus je tun, v klasickej mayčine nazývaný ako haab.3 Predstvuje cyklus 17-tich winalov
(mesiacov). To znamená, že jeden tun má 360 k’inov (dní). Ako cyklus v Dlhom počte má hodnotu od 0 – 19, čiže dvadsať možných cyklov x 360 k´inov = 7200 dní. Funguje na báze nášho
jedného roka.
Je zobrazovaný ako mytologický vták Muwaan, ktorý má kostrovú sánku miesto spodnej časti zobáka. (Obr. 21)

Obr. 21 Rôzne spôsoby hieroglyfického vyjadrenia cyklu tun.

3

Nemýliť si 365-dňový kalendár Haab a cyklus v dlhom počte, tiež haab.
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K´ATUN
Druhým najvyšším cyklom v Dlhom počte je k’atun, v klasickej mayčine nazývaný ako
winikhaab.4 Predstvuje cyklus 20-tich tunov (rokov) – max. hodnota 1 k´atunu je 20 rokov.
Ako cyklus v Dlhom počte má hodnotu od 0 – 19, teda 20 možných cyklov x 7200 k´inov = 144
000 dní.
Zobrazovaný ako mytologický vták Muwaan, podobne ako tun, avšak bez kostrovej
sánky. (Obr. 22) Používa sa aj ako súčasť kráľovského titulu – winikhaab ajaw.

Obr. 22 Rôzne spôsoby hieroglyfického vyjadrenia cyklu k´atun.

BAK´TUN
Najvyšším cyklom v dlhom počte je bak’tun, v klasickej mayčine nazývaný ako Pih, alebo Pik.
Predstvuje cyklus 20-tich k´atunov – max. hodnota 1 bak´tunu je teda 400 rokov. Ako cyklus
v Dlhom počte má hodnotu od 0 – 19. Ešte do nedávna bola pravdepodobná hypotéza

4

Winikhaab znamená doslova dvadsať haabov.
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s cyklom bak’tunu od 0-12, čo bolo spojené s údajným koncom sveta v roku 2012. Na základe
textov z Palenque však vieme, že bak’tun je počítaný tradične v dvadsiatich cykloch. Ide teda
o 20 možných cyklov x 144 000 k´inov = 2 880 000 dní.
Zobrazovaný ako mytologický vták Muwaan, podobne ako pri tune a k‘atune, s rukou cez zobák (podobne ako plnofigurálne zobrazenie nuly). (Obr. 23)

Obr. 23 Rôzne spôsoby hieroglyfického vyjadrenia cyklu bak´tun.
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Existujú aj vyššie séria ako bak’tun. Tie nie sú
často vyobrazené. Ak sa náhodou v texte objavujú, sú
súčasťou tzv. dištančných čísiel. Medzi tri častejšie
vyššie série patrí Piktun, ktorý predstavuje cyklus 20
bak´tunov, teda hodnota 1 piktunu je cca 8000rokov.
Ďalším cyklom je Kalabtun, predstavuje cyklus 20 piktunov a hodnota 1 kalabtunu je cca 160 000 rokov.
Cyklus K´inchiltun predstavuje cyklus 20 kalabtunov a
hodnota 1 k´inchiltunu je cca 3 200 000 rokov. (Obr.
24)

Obr. 24 Vyššie série v dlhom počte.
Tabuľka 2 Princíp fungovania Dlhého počtu. Zobrazenie počtu dní pre špecifický cyklus
(A. Aveni 2001).
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KRÁTKY POČET

Kalendár dlhý počet bol využívaný hlavne v klasickom období, čo pomohlo datovať
mnohé udalosti a to veľmi presne. S klasickým mayským kolapsom sa však dlhý počet prestal
používať ako hlavný kalendár. Vystriedal ho v poklasickom období tzv. krátky počet, ktorý
následne poznáme aj z koloniálneho obdobia.
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Kalendár je v zásade cyklický, aj keď vychádza z dlhého počtu. Používal sa hlavne v oblasti Yucatánu. Ide o cyklus trinástich k’atunov, resp. winikhaabov. Ako vieme, každý k’atun
sa skladá z 20 tunov (približných rokov). Ide teda o približne 20-ročné cykly. V poklasickom
období sa tomuto kalendáru hovorilo k’atunové koleso a trvalo 256 rokov.

Obr. 25 Príklad zápisu tzv. krátkeho počtu(Johnson 2013).

Keďže každé ukončenie väčších cyklov sa udialo vždy na deň Tzolk’inu Ajaw, pričom
sa menil len koeficient, prebrali k’atuny názvy podľa dňa, na ktorý bol zavŕšený. (Obr. 25) Ak
bol jeden k’atun zavŕšený na deň 11 Ajaw, ďalší k’atun bol zavŕšený na deň 9 Ajaw, nasledujúci
na deň 7 Ajaw atď. Koeficienty majú teda klesajúcu tendenciu o 2 ako vidíme následovne:
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11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 13

Ajaw

Príklad fungovania krátkeho počtu môžeme vidieť na nasledujúcej tabuľke v prepojení
záznamov na Dlhý počet.

Tabuľka 3 Prepojenie záznamu krátkeho počtu so záznamom Dlhého počtu (Johnson
2013).
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DIŠTANČNÉ ČÍSLA

Dištančné čísla boli využívané hlavne v klasickom období. Slúžili v hieroglyfických textoch na vykreslenie ďalších udalostí, ktoré nastali. Dištančné čísla sa prirátavali, resp. odrátavali od dlhého počtu v totožných cykloch – k’in, winal, tun, k’atun, bak’tun. Pomocou nich
mohli v textoch hovoriť o udalostiach, ktoré sa stali v pred, alebo po prvotnej udalosti, resp.
sa stanú v budúcnosti.

Obr. 26 Príklady hieroglyfov, ktoré reprezentujú dištančné čísla (Kettunen and Helmke
2014).

Dištančné čísla mávali kompaktnú formu, kedy sa začínali údajom s cyklami k’in, winal, prípadne tun a k’atun. Existovali však rôzne variácie, ktoré môžeme vidieť napríklad na
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nástennej maľbe z Ek‘ Balam (Obr. 27), alebo z nástennej maľby z Uaxactúnu5. Ako dištančné
číslo sú tu použité za sebou idúce dni kalendára Tzolk’in až po naledujúcu udalosť.

Obr. 27 Mural A, Miestnosť 29-sub (Mural of the 96 Glyphs), Štruktúra 1, Ek‘ Balam (Autor: Alfonso Lacadena).

DOPLNKOVÉ SÉRIE

V hieroglyfických textoch vieme nájsť aj tzv. doplnkové série. Tie bývajú súčasťou iniciačnej série, spolu s Dlhým počtom, Tzolk’inom a Haabom. Ide o ďalší druh chronologického
záznamu.
Doplnkové série sa skladajú z nasledujúcich cyklov - Páni noci (Deväť dňový cyklus),
Lunárne série, 819-dňový počet (Spojený so svetovými stranami) a Sedem dňový cyklus.

5

Pre viac informácii pozri (Kovac, Beliaev, and Spotak, 2019).

45

Tieto doplnkové série neboli vždy spomenuté v texte a rovnako nie všetky podružné cykly
boli súčasťou.

LUNÁRNE SÉRIE
Lunárne série sú vyjadrené najkomplexnejšie. Zobrazujú cyklus niekoľkých glyfov s lunárnym aspektom. Sklada sa z glyfov – D, E, C, X, B a A. Každý z nich má špecifickú funkciu a
je nositeľom unikátnej informácie. Ide o dôležitý chronologický prvok. Mayovia vedeli vypočítať jeho približnú podobu aj niekoľko storočí spätne aj do budúcnosti.
Glyf D a E predstavuje vek mesiaca, ktorý sa počíta v dňoch od prvej možnosti vidieť
kosák mesiaca.

Obr. 28 Glyfy D a E. Predstavuje vek mesiaca. a- prvý krát videný, b- 10 dní po narodení,
c- 26 dní po tom, čo prišiel.

Glyf C reprezentuje číslo lunácie, ktoré je následne v kombinácii s glyfom X, ako jeho
názov.

Obr. 29 Varianty glyfu C.
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Obr. 30 Varianty glyfu X.

Glyf B následne potvrdzuje glyf X, keďže sa dá prečítať ako u ch’ok k’aba‘, alebo u k’uh
k’aba‘, teda je to jeho zjavujúce sa meno, alebo je to jeho božské meno.

Obr. 31 Varianty glyfu B.

Posledná informácia, ktorú máme v rámci lunárnych cyklov, je tzv. glyf A, ktorý je iba
v dvoch formách – čísla 29, alebo 30. Keďže Mayovia nepoužívali v ich matematike desatinné
čísla, alebo zlomky, použitie týchto dvoch čísiel bolo vypriemerovaný synodický obeh mesiaca, ktorý je 29,5 dňa.

Obr. 32 Varianty glyfu A.
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PÁNI NOCI – 9 DŇOVÝ CYKLUS
Páni noci boli identifikovaní a nazvaní sirom J. Ericom S. Thompsonom v 20. rokoch
20. storočia. Ide o ekvivalent 9. dňového týždňa. Je to neustály, opakujúci sa cyklus dní. Názov Páni noci bol prebratý z mexickej oblasti, avšak význam u Mayov je iný. Podľa Svena Gronemeyera môže byť tento kalendárny cyklus spojený s agrikultúrnymi účelmi, teda hlavne
s kukuricou. (Gronemeyer 2006) V rámci hieroglyfického písma je tento druh glyfu označovaný ako glyf G (Obr. 33), často je v spojení s glyfom F (Obr. 34), ktorý sa dá preložiť ako
ti’huun – v ústach knihy, alebo na okraji knihy.

Obr. 33 Varianty glyfu G.
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Obr. 34 Varianty glyfu F.

819-DŇOVÝ CYKLUS
Patrí k menej preskúmaným a veľmi zriedkavo sa vyskytuje. Je založený na súčine čísiel 7
– 9 – 13. Ide o druh ezoterickej chronológie, pričom cyklus zachádza hlboko do mytologického času a priestoru. Ústrednou postavou je boh K´awiil a záznam sleduje jeho zastávky cez
všetky štyri svetové strany v 819 dňovom intervale.

Obr. 35 Lintel z mesta Yaxchilán, kde sa nachádza zmienka o 819-dňovom cykle (AutorIan Graham).
Tento cyklus je najviac vyobrazovaný na monumentoch z mesta Yaxchilán. (Obr. 35)
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KORELÁCIA A JEJ PROBLEMATIKA

Už od identifikácie kalendárnych záznamov v hieroglyfickom písme, bolo potrebné zistiť,
kedy vyobrazené udalosti majú svoje miesto v našom kalendári. Problémom však bolo nepoužívanie Dlhého počtu v čase príchodu Španielov. Fungujúci bol iba skrátený počet, čiže 256
ročný cyklus. V koloniálnych dokumentoch sa však zachovalo niekoľko udalostí, ktoré mali
zapísaný aj dátum v mayskom spôsobe. Ide napríklad o smrť Napot Xiu. Informácie o ňom sa
nachádzajú napríklad v Chilam Balam z Tiziminu (Folio 19r), alebo v Códice Pérez (strana 136).
Masaker v Otzmale sa stal v roku 1539, počas ukončenia k´atunu, na deň 13 Ajaw. V Kronika v Oxkutzcabe je táto udalosť tiež spomenutá, s informáciou o konci k´atunu spadá do
roku 1539. Okrem historických záznamov existovali pokusy o astronomickú koreláciu pomocou tabuliek s cyklami planéty Venuša, ktoré môžeme vidieť v Drážďanskom kódexe. (Obr.
37) Problémom však bolo chybné narábanie s Dlhým počtom a s nepochopením tzv. prstencových čísiel. Rovnako zobrazený Dlhý počet nereprezentoval heliaktický východ Venuše.

Obr. 36 Typy glyfov, ktoré reprezentujú zatmenie Slnka – a- Stéla 3, Santa Elena Poco
Uinic, b- kódexový variant, c- Glyfblok z Copánu, d- glyf zatmenia z vázy K5359 (Love
2018).
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Obr. 37 Strana z Drážďanského kódexu, kde sa nachádza dátum dlhého počtu napojený
na Venušu.

Astronomická korelácia, ktorá nakoniec fungovala, je postavená na hieroglyfickom
texte zo stély 3 z mesta Santa Elena Poco Uinic. (Obr. 38) Tu sa nachádza kalendár Dlhý počet,
ktorý môžeme zaznamenať ako 9.17.19.13.16, pričom sa v doplnkovej sérii nachádza aj glyf
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pre zatmenie Slnka. 6 Astronomickou analýzou sa zistilo, v ktorom čase mohlo prichádzať
v oblasti strednej Ameriky, presnejšie v oblasti mesta Santa Elena Poco Uinic, k zatmeniu
Slnka, čím sa prepojil reálny čas s kalendárnym záznamom v texte. Dlhý počet teda s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenáva deň 16. júl 790 n.l. (Obr. 39)

6

Môžeme ho vidieť napríklad aj na Obr. 36.
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Obr. 38 Stéla 3, Santa Elena Poco Uinic.
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Obr. 39 Zatmenie Slnka na stéle z Poco Uinic vzhľadom na európsky kalendár (Simon Martin and Skidmore 2012, fig. 5).

Na základe rôznych analýz sa prišli niektorí bádatelia k niekoľkým korelačným konštantám. (Tabuľka 4) Najbližšie a najpresnejšie sú korelačné konštanty Goodmena, Martíneza
Hernándeza a Thompsona (GMT korelácia), ktorú neskôr upresnil Loundsbury (GMT+2) a nedávno Simon Martin (Martin and Skidmore 2012).
Tabuľka 4 Korelačné konštanty.
Willson

438,906

Smiley

482,699

Makemson

489,138

Spinden

489,384

Goodman

584,280

Martínez Hernández

584,281

Thompson

584,283

Lounsbury

584,285

Martin

584,286

Pogo

588,626

Kreichgauer

626,927

Hochleitner

674,265

Schultz

677,723

Escalona Ramos

679,108
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Vaillant

679,183

Weitzel

774,078

Princíp fungovania korelačnej konštanty je nasledovný – na základe záznamu Dlhého
počtu spočítame, koľko dní ubehlo od Stvorenia sveta. K tomuto výsledku prirátame korelačnú konštantu, pričom dostaneme počet dní v juliánskom dátume. Ten vieme následne jednoducho ukotviť v našom kalendári.

Obr. 40 Spôsob prerátavania mayských dátumov s pomocou korelačnej konštanty.
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VZNIK A VÝVOJ KALENDÁROV

Odkedy a kde mohol byť mezoamerický kalendárny systém vytvorený? S najväčšou
pravdepodobnosťou to boli sezónne zmeny, pohyby nebeských telies, striedanie dňa a noci.
Presný pôvod však nepoznáme. Prvé monumenty a predmety, ktoré obsahovali možný kalendárny zápis boli napríklad náušnica z Cuicuilco (Obr. 42 Náušnica z Cuicuilco., ktorú by sme
mohli datovať do roku 679 pnl., pretože obsahuje dátum 2 Pán.

Obr. 41 Prehľad oblastí v rámci Mezoameriky.
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Obr. 42 Náušnica z Cuicuilco.

Ďalšie monumenty a predmety pochádzajú z oblasti Oaxaca, napríklad z miest San
José Mogote (Obr. 43), alebo z pečatný valec z mesta San Andrés (Obr. 44), ktorý obsahuje
informáciu zrejme 3 Pán, čo by sa mohlo datovať do roku 650 pnl. Tieto názvy by však mohli
predstavovať okrem kalendárnych záznamov aj mená panovníkov, ktorí sú tu vyobrazení.

Obr. 43 Monument 3, San Jose Mogote.
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Obr. 44 Glyfy na predmete zo San Andrés.

Prehľad raných mezoamerických miest, odkiaľ pochádzajú prvotné záznamy písma
a kalendára môžeme vidieť na Obr. 45. Kalendár mohol mať svoj pôvod aj v istmijskej oblasti
Tehuantepec. Podľa Edmonsona (Edmonson 1988) bola olmécka oblasť Mexického zalivu
zdrojom základného mezoamerického kalendára, ktorý bol vytvorený približne okolo roku
739 pnl. Bol zároveň vytvorený aj 52-ročný cyklus, ktorý nazývame kalendárny kruh. Ďalšia
možnosť pre vytvorenie kalendára je oblasť pacifického pobrežia, kde mohol byť vytvorený
260-dňový kalendár. (Rice 2007, 47)

Obr. 45. Mapa skorého formatívneho obdobia Mezoameriky so zameraním na olmécku
oblasť.
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TZOLK’IN

VZNIK A VÝVOJ

Ako bolo povedané už vyššie, kalendár Tzolk´in mohol mať svoj geografický pôvod
v oblasti pobrežia Tichého oceána. Na túto oblasť by ho viazal netradičný 260-dňový cyklus,
ktorý bližšie opíšem v nasledujúcej podkapitole. Medzi prvotné vyobrazenia tzolk´inovského
záznamu môžu byť napríklad náušnice z Cuicuilca (Obr. 42), alebo monument zo San José
Mogote (Obr. 43). Ako však už bolo spomenuté, tieto záznamy môžu predstavovať skôr mená
panovníkov. Jasnejšie záznamy 260-dňového kalendára pochádzajú z mesta Cerro de las
Mesas, kde na miestnych monumentoch vidíme kalendárny záznam v kartuši, čo sa viac podobá na klasické mayské záznamy Tzolk´inu. (Obr. 46).

Obr. 46 Cerro de las Mesas, Stéla 4, Monument 2, Stéla 15.
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Obr. 47 Stéla z El Baúl.
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Stéla z El Baúl patrí už k neskorším monumentom, kde 260-dňový kalendár stále hrá
dôležitú úlohu, pretože údaj Tzolk´inu sa nachádza na prvom mieste (12 Eb), pričom údaj z Dlhého počtu je až v spodnej časti monumentu. (Obr. 47)
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Tabuľka 5 Prehľad názvov dní 260-dňového kalendára v rôznych jazykových a kultúrnych
variantoch.
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Ako môžeme vidieť v tabuľke 5 na strane 60, jednotlivé názvy kalendárnych dní boli
rovnaké počas celej svojej histórie a naprieč geografickému umiestneniu. Na Obr. 48 vidíme
koeficienty a názvy dní 260-dňového kalendára z oblasti El Tajín. Podobné porovnanie vidíme
na Obr. 49, kde sú uvedené kalendárne dni z rôznych oblastí a z rôznych periód.

Obr. 48 Koeficienty a názvy dní z El Tajín.
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Obr. 49 Prehľad názov dní 260-dňového kalendára z rôznych mezoamerických písomných
systémov.

Spoločné názvy dní, ktoré pretrvali až do polkasického obdobia súvisia s rozšírenosťou
daného prvku vo všetkých oblastiach. Rastliny, zvieratá a iné prírodné fenomény tvorili tieto
názvy dní. Museli byť dobré známe vo všetkých častiach. Ak náhodou istý druh zvieraťa, alebo
rastliny nebol v určitej oblasti rozšírený, bol názov konkrétneho dňa zamenený prirodzene za
alternatívu. Opica a jaguár, či had sú najviac rozšírené mená v rámci kalendárov, čo je odvodné aj od ich prirodzeného rozšírenia v prírode. Hieroglyfický vývoj najspoločnejších dní
môžeme vidieť na Obr. 50.
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Obr. 50 Vznik a vývoj vybraných znakov dní.

HYPOTÉZY
Existuje niekoľko hypotéz, ktoré objasňujú vznik netradičného cyklu 260-dňového kalendára. Prvá hypotéza ma prepojenie na astronómiu. Anthony Aveni s spoluautormi (Aveni,
Dowd, and Vining 2003) hovoria o pozorovaní tzv. zenitového prechodu. Ak sa nachádzame
medzi obratníkmi, resp. medzi rovníkom a obratníkom, dochádza k takýmto prechodom dva
krát za rok - začiatok mája a začiatok augusta. (Obr. 52) Interval dní, ktorý je medzi týmito
dvomi úkazmi záleží od zemepisnej šírky. Čím bližšie sme k obratníku, tým menší je interval
medzi dvomi prechodmi. Čím bližšie sme k rovníku, tým sa tento interval predlžuje. (Obr. 51)
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Obr. 51 Zemepisné šírky a im prislúchajúce intervaly medzi zenitovými prechodmi (Rice
2007).
Ak sa nachádzame nad obratníkmi, čo je napríklad oblasť Európy, k zenitovému prechodu nemôže prísť. (Obr. 53) Pre vytvorenie kalendára Tzolk´in by bol teda najideálnejší izapský priestor, resp.. Oblasť okolo 14,5° severnej zemepisnej šírky. Vtedy je interval medzi augustovým a májovým zenitom približne 260 dní.

Obr. 52 Horizont v oblasti medzi obratníkmi. Zaznačený je zenitový prechod.
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Obr. 53 Horizont v oblasti za obratníkmi.

Obr. 54 Zemepisné šírky a dĺžky mayskej oblasti.
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Pozorovanie takýchto zenitových prechodov bolo možné s pomocou tzv. zenitových
dier, resp. chultunov, do ktorých na pravé poludnie počas zenitu svietil svetelný lúč. (Obr. 55)
Takýto úkaz sa stal iba počas zenitových prechodov. Druhou možnosťou bolo využívanie tzv.
E-skupín. (Obr. 56) Išlo o astronomické pozorovateľne, ktoré sledovali pohyb Slnka na horizonte od slnovratov, cez rovnodennosť. Niektoré tieto observatória zaznamenávali pravdepodobne aj zenitový prechod, ako dôležitý kalendárny záznam. (Obr. 57)
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Obr. 55 Chultún v Monte Albán, Oaxaca.

Obr. 56 Typický príklad tzv. E-skupiny.
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Obr. 57 Východy Slnka počas rovnodennosti, slnovratov a zenitového prechodu.

Obr. 58 Štatistické rozdelenie pozorovacích smerov E-skupín počas roka (Aveni, Dowd,
and Vining 2003).

Druhá hypotéza bola založená na kalendárnych prepočtoch a numerológii. S touto hypotézou prišiel Eric Thompson vo svojej publikácii z roku 1950 (Thompson 1950). Tvrdil, že
ide o klasickú kombináciu 20 znakov dní (základ je 20-ový) a 13 čísiel, čo je v podstate posvätné číslo. 7 Táto hypotéza je však v dnešnej dobe čoraz viac podporená hypotézami

7

Trinásti bohovia vládnu svetlu a deviati tme a podsvetiu.
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napríklad od Ivana Šprajca (Šprajc 2005; 2021; 2017; Šprajc and Francisco Sánchez Nava
2015). Podľa neho určitý typ architektúry orientovaný na východy a západy Slnka tak, aby dosahovali interval 260 dní. Napríklad na Obr. 59 vidíme východ Slnka na centrálnej osi, kde
vychádza v dňoch 12.2. a 30.10., čiže medzi týmito dátumami je 260 dňový interval.

Obr. 59 Východ Slnka v centralnej osi chrámu v dňoch 12.2. a 30.10 (Autor Ivan Šprajc).

Západ Slnka je sledovaný s pomocou toho istého chrámu a intervaly medzi dvomi západmi Slnka – 30.4. a 13.8. sedia na interval 260 dní. (Obr. 60)
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Obr. 60 Západ Slnka na centrálnej osi chrámu (Autor Ivan Šprajc).

Tretia hypotéza je naviazaná na poľnohospodársku činnosť, kedy je rok predelený na
dva nerovnomerné celky. Agrárny rok trvá od februára do neskorého októbra. Rok je rozdelený na sadenie a pestovanie (105 dní) a na zberanie s náboženskou periódou (260 dní). Existuje niekoľko príbehov, kde posvätné dni kalendára Tzolk´in sú prepojené na agrárny cyklus.
(Tabuľka 6)
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Tabuľka 6 Symbolizmus posvätných dní kalendára Tzolk´in v prepojení na poľnohospodárstvo u Yucatékov.
Názov dňa (Yukatéčtina)

Význam

Symbolizmus cyklu kukurice

Kaban

Zem

Príprava milpy na sadenie

Etz´nab

Pazúrik

Sadenie kukurice – s pomocou palice

Kawak

Dážď

Zvlhčenie pôdy

Ajaw

Slnko

Zohriatie pôdy

Imix

Lekno

Objavia sa korene a listy

Ik´

Vietor

Život vojde do kukurice

Ak´bal

Temnota

Kukuričný klas klesá k podsvetiu

K´an

Žltá

Kukurica dozrieva

Chikchan

Had

Prvé plody

Kimi

Smrť

Záverečný cyklus kukurice - umiera

Manik´

Jeleň

Jeleň prichádza jesť kukuricu na pole

Lamat

Králik

Králik prichádza jesť kukuricu na pole

Muluk

Voda (nádoba)

Kukurica sa namáča v nádobe
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Štvrtá hypotéza je napojená na cykly planéty Venuša. Pozorovateľ zo Zeme identifikuje štyri možné pozície tejto planéty. Ako ranná hviezda, večerná hviezda, stratená pred
Slnkom, stratená za Slnkom. Počet dní, ktorý Venuša strávi ako ranná, alebo večerná hviezda
je približne 260. Presnejšie ide o interval medzi 253 - 265 dní.
Piatou hypotézou je fyziologický proces, konkrétne približná dĺžka tehotenstva, ktorá
sa blíži k číslu 260. Ako podpora tohto argumentu je dávanie mien narodeným deťom na základe Tzolk’inu. Dĺžka tehotenstva bola potom vypočítavanie na základe mesačných cyklov.

74

HAAB

Určiť dôvod vytvorenia kalendára Haab je omnoho jednoduchšie. Ide totiž o 365dňový kalendár, ktorý sa viaže na solárny rok. Sú isté hypotézy, že tento kalendár bol pôvodne 400-dňový (20x20), ktorý sa postupom času upravil, aby slúžil presnejšie v napojení na
sezóny počas roka. Prvotná úprava bola zrejme zo 400 na 360 dňový cyklus (Edmonson 1986,
8–9).

Obr. 61 Stély 12 a 13, Monte Albán.
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Neskôr prišlo k ďalšej úprave, keď sa k 360 dňovému kalendáru, ktorý pozostával
z osemnástich mesiacov po dvadsať dní, pridalo ďalších 5 dní. Názov kalendára Haab sa dá
preložiť ako rok, čas, alebo sezóna/obdobie. Päť posledných dní v roku boli nazývané rôzne,
avšak skoro vždy mali negatívnu vlastnosť. U Mayov to boli „nebezpečný mŕtvy priestor“ (Edmonson 1988, 214), u Aztékov to boli nemontemi, bezmenné dni.
Nájsť však prvotné záznamy kalendára Haab nie je jednoduché. Mohli mať totiž rozdielny spôsob vyobrazovania, než neskoršom čase. Zrejme však ako prvý záznam Haabu môžeme nájsť na stélach z Monte Albán. (Obr. 61) Stéla 12 a 13 ukazujú časti textu, kde vidíme
aj kalendár Tzolk´in. Zrejme sa jedná o dva záznamy rokov 594 p.n.l a 563 p.n.l. Ide o prvé
použitie 365 a 260 dňového kalendára ako kalendárneho kruhu.
Weldon Lamb vo svojej dizertácii vykonal lingvistickú analýzu, pričom zistil, že čisto
fonetické názvy sú pri piatich názvoch mesiacov - Sek, Xul, Mol , Max, Pax. Logografické názvy s fonetickým komplementom sú K´ayab, K´ank´in, Wayeb, logografické názvy s občasným fonetickým komplementom sú Pop, Wo, Sip, Yaxk´in, Ch´en, Yax, Sak, Kej a variabilné
sú Sotz´, Muwan, Kumk´u. (Lamb 2002)
Postupom času sa názvy mesiacov menili. Napríklad v yucatéckom kalendári prišlo
k inováciam pri mesiacoch K´ank´in, Wo, Pax, Sek. Naopak najmenej meniace sa názvy boli
pri mesiacoch Yaxk´in a Muwan.8

8

Najviac meniace sa názvy boli pri mesiacoch K´ank´in, Ch´en a Pax.
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Dôvod rôznych názvov mesiacov plynie z rozvetvenia mayského jazyka, keď prišlo
k rozdeleniu na proto-yucatécky a proto-mayský jazyk približne v rokoch cca 1800 – 1400
p.n.l. V tej dobe bol kalendár už 365 dňový.

Obr. 62 Prehľad 19-tich mesiacov kalendára Haab. Vypísané sú ich klasické termíny v jazyku Chol a v treťom riadku v koloniálnej yukatéčtine (Johnson 2013).
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Kalendár presne trasuje solárny rok a preto jednotlivé mesiace boli zrejme založené
základe poľnohospodárskych aktivít. Weldon Lamb našiel celkovo 572 významov, z ktorých
161 bolo prepojené s poľnohospodárstvom, 75 s obdobiami a počasím a 69 s rituálmi spojnými
s poľnohospodárstvom.
Keďže Mayovia zrejme žiadnym spôsobom neupravovali dĺžku Haabu, teda absentoval prestupný rok, tak v čase príchodu Španielov neboli kalendáre synchronizované s reálnym
časom. Kalendár bol 5-6 mesiacov mimo fázy, pretože prichádzalo k strate jedného dňa každých 1 508 dní (31 dní za 128 rokov).

KALENDÁRNY KRUH

Na stéle z Monte Albán (Obr. 61) môžeme vidieť prvý krát použitú kombináciu 260dňového a 365-dňového kalendára. Ide teda zrejme o prvé použitie tzv. kalendárneho kruhu.
Z najmenšej možnou kombináciou týchto dvoch kalendárov je 18 980 dní, alebo 52 rokov.
Nejde teda o kombináciu každého dňa Tzolk´inu s každým dňom Haabu. Na základe tohto
pravidla vznikajú tzv. nosiči rokov, o ktorých sa píše nižšie.
Každá kombinácia Tzolk´inu a Haabu sa teda opakuje každých 52 rokov ako to môžeme vidieť nižšie -
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Nosiči rokov vychádzajú z pravidiel kalendárneho kruhu, kde na určité dni Tzolk´inu
môžu byť skombinované s Haabom, ktoré majú iba 4 možné koeficienty. Napríklad deň Lamat (nech už má akýkoľvek koeficient) môže byť skombinovaný s akýmkoľvek mesiacom
Haabu, ktorý má koeficient 1, 6, 11, alebo 16. Kompletnú tabuľku môžeme vidieť nižšie.
Tabuľka 7 Pravidlá kalendárneho kruhu.
Kaban

Ik´

Manik´

Eb´

0

5

10

15

Etz´nab´ Ak´bal

Lamat

Ben

1

6

11

16

Kawak

K´an

Muluk

Ix

2

7

12

17

Ajaw

Chikchan

Ok

Men

3

8

13

18

Imix

Kimi

Chuwen

Kib´

4

9

14

19
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Správnu kombináciu môžeme vidieť napríklad na nástennom preklade 16 z mesta
Yaxchilán. (Obr. 63) V ľavej hornej časti vidíme záznam kalendárneho kruhu, ktorý hovorí, že
ide o deň 6 Kaban. Podľa Tabuľka 7 je možná kombinácia s dňom Kaban mesiac s koeficientom 0, 5, 10, alebo 15. Na monumente z Yaxchilánu teda vidíme správnu kombináciu – 6 Kaban 5 Pop.

Obr. 63 Lintel 16 z mesta Yaxchilán (Autor - John Montgomery).
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Sú však aj nesprávne kombinácie, ako môžeme vidieť napríklad na stéle 18 z mesta
Yaxchilán. (Obr. 64) Tu je použitá zvláštna
forma kalendárneho kruhu a to deň 3 Eb,
ktorý môže byť v kombinácii s číslami 0, 5, 10
a 15. Tu je však ako koeficient Haabu zvolené
číslo 14. Je tu však spomenutá fráza ta-yiYIK´IN-ni ti 3 Eb´ 14 Mol, teda ta yik´in ti ox
Eb´chanlajun Mol, „po západe Slnka dňa 3
Eb´ 14 Mol“. Tu prichádza k situácii, kedy je
pravdepodobné to, že kalendár Tzolk´in sa
nepreklápa na ďalší deň v rovnakom čase,
ako kalendár Haab.
Podobný rozdiel vidíme napríklad na
Hauberg stéle (Obr. 65), alebo na monumente z Museo Arqueológico de Hecelchakan, Campeche (Obr. 66), kde sa nachádza
táto fráza –
4-MULUK K´IN-ni o-chi-ya ta-16-MAK
Chan Muluk k´in ochiiy ta waklajun Mak
„4 Muluk je deň, ktorý prišiel na deň 16 Mak.“
Obr. 64 Stéla 18, Yaxchilán.
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Obr. 65 Hauberg Stéla (Autor- John Montgomery).

Je to teda jasná informácia, že deň Haabu prišiel na iný deň Tzolk´inu, než by sme očakávali. Teda predpokladaný spôsob preklápania dátumov môžeme vidieť na Obr. 67, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to fungovalo tak, ako to vidíme na Obr. 68, teda že sa po západe
Slnka preklopil kalendár Tzolk´in a počas východu Slnka sa preklápal kalendár Haab.
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Obr. 66 Text z monumentu v Museo Arqueológico de Hecelchakan, Campeche.

Obr. 67 Predpokladaný spôsob preklápania Tzolk´inu a Haabu (Simon Martin and Skidmore 2012).

Obr. 68 Pravdepodobný spôsob preklápania Tzolk´inu a Haabu (Simon Martin and Skidmore 2012).

Netradičné preklápanie kalendárov riešila napríklad Alexander Tokovinine v Štúdii
The Western Sun (Tokovinine 2010).
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Obr. 69 Oltár Q (Motmot Marker) z mesta Copán. Detail na kalendárny kruh (Autor- Alexandre Tokovinine).
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Obr. 70 Stéla 63 z mesta Copán (Autor- Alexandre Tokovinine).
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DLHÝ POČET

Aj keď dátum začatia počítania dlhého počtu je aj vďaka korelačnej konštante známy
– 13. august 3114 pnl., reálny začiatok používania tohto kalendára nie je taký známy. Prvé
záznamy na trvácnejších materiáloch máme až od 6. storočia pnl., môžeme predpokladať, že
záznamy boli zachovávané aj na menej trvácnejších materiáloch, zrejme však nie po dobu
viac ako 2000 rokov.
Existujú dve hlavné hypotézy, kedy bol vytvorený dlhý počet. Tou prvou je podobný
dátum nejakej nedávnej udalosti. Druhá hypotéza je symbolika prvého dátumu, ktorá bola
dôležitá v rámci kultúry, kde sa dlhý počet prvý krát objavil. V Tabuľka 8 môžeme vidieť dátumy 4 Ajaw 8 K’umku v 52 ročných intervaloch. Okrem prvého dátumu však neprichádzalo
k ucelenejším zavŕšeniam cyklov.

Tabuľka 8 Kombinácie 4 Ajaw 8 K´umku v 52 ročných intervaloch.
Dlhý počet

Gregoriánsky kalendár

0.0.0.0.0

13.8.-3114

0.2.12.13.0

1.8.-3062

0.5.5.8.0

19.7.-3010

0.7.18.3.0

7.7.-2958

0.10.10.16.0 24.6.-2906
0.13.3.11.0

12.6.-2854

0.15.16.6.0

30.5.-2802
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0.18.9.1.0

17.5.-2750

1.1.1.14.0

5.5.-2698

1.3.14.9.0

22.4.-2646

1.6.7.4.0

10.4.-2594

1.8.19.17.0

28.3.-2542

1.11.12.12.0

16.3.-2490

1.14.5.7.0

3.3.-2438

1.16.18.2.0

18.2.-2386

1.19.10.15.0

5.2.-2334

2.2.3.10.0

24.1.-2282

2.4.16.5.0

11.1.-2230

2.7.9.0.0

30.12.-2179

2.10.1.13.0

17.12.-2127

2.12.14.8.0

5.12.-2075

2.15.7.3.0

22.11.-2023

2.17.19.16.0

9.11.-1971

3.0.12.11.0

27.10.-1919

3.3.5.6.0

15.10.-1867

3.5.18.1.0

2.10.-1815

3.8.10.14.0

20.9.-1763
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Medzi najpravdepodobnejšie dátumy, kedy mohol byť dlhý počet funčný, sú roky 66
pnl., alebo 453 pnl. Pri týchto dátumoch prichádza ku kombinácii dní Ajaw a Kumk’u., ako
môžeme vidieť v Tabuľka 9.
Tabuľka 9 Pravdepodobné dátumy vzniku kalendára Dlhý počet.

Medzi prvé vyobrazenia Dlhého počtu vôbec patrí stéla C z Tres Zapotes (Obr. 71),
alebo monument z Chiapa de Corzo (Obr. 72)
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Obr. 71 Stéla C z Tres Zapotes.
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Obr. 72 Monument z Chiapa de Corzo.
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Obr. 73 Stéla 5 z Takalik Abaj .
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Obr. 74 Stéla 1 z La Mojarra.
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Obr. 75 Detail na dlhý počez zo stély 1 z La Mojarra.
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Obr. 76 Soška z Tuxtly

94

Obr. 77 Cerro de las Mesas, Stela 8, 5 a 6.
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Obr. 78 Stéla 1 z Coba.

96

97

ISIG

Úvodný glyf Iniciačnej série je zložený glyf, ktorý tvorí štyri až päť častí. ISIG pozostáva
zvyčajne z dvoch častí – slabík a logogramov. Superfix je tvorený slabikou tzi, ktorá však
môže mať tiež hodnotu logogramu TZIK (Mora-Marín 2003: 223), teda glyf známy ako T124.
Je to pomerne fixná časť úvodného glyfu. Nachádzame ale výnimky, kedy absentuje aj táto
časť, napr. Bruselská stéla - chýba slabika tzi. Slabika ka, ktorá sa nachádza po oboch stranách glyfbloku, teda ako prefix a postfix, je stabilnou súčasťou glyfu až od roku 521 n.l., dovtedy ju v tomto glyfe nenachádzame (Davletshin 2002: 8), napr. Tikal, stéla 31 - chýba slabika
ka.

Obr. 79 Príklady iniciačného glyfu.

Znak HAAB je stály, jeho umiestnenie sa nemení. Slabika umiestnená ako subfix
(T255/T142/T125) nie je stabilná, často absentuje, ak je prítomná, môže mať rôznu podobu .
Vždy však ide o trojitý znak, niekedy sú ale všetky tri časti rovnaké, v podobe bodiek, niekedy
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sú bočné dve časti v podobe háčikov, alebo sú skrútené. Časťou, ktorá sa pravidelne mení a
nemá jednotnú vizuálnu podobu je centrálny glyf, tzv. patrón .
Spôsob čítania je klasický, no dodnes nie sú jednotlivé časti glyfu jednoznačne pomenované
a zaradené, preto je epigrafická analýza tiež istou výzvou budúcich výskumov. Transliterácia
tohto glyfu zvyčajne vyzerá nasledovne: tzi-ka HAAB-? / TZIK-ka HAAB-?. Transkripcia je
teda tzik haab. Preklad tohto glyfu je skôr na báze predpokladu a zvykne sa uvádzať ako „počítanie rokov“. Do transkripcie, transliterácie a aj prekladu sa však nedostáva najzaujímavejšia súčasť tohto glyfu – patrón.

Obr. 80 Stély z mesta Izapa.
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Centrálnu časť zloženého Úvodného glyfu tvorí tzv. patrón. Patrón môže mať glyfickú,
znakovú podobu, plnofigurálnu podobu alebo byť zobrazený ako hlavový variant. Predpokladáme jeho prepojenosť na dátum iniciačnej série, konkrétne cyklus haab, teda 365 dňový rok.
Pestrosť a nejednotnosť vyobrazených patrónov neuľahčuje ich priradenie k jednotlivým časovým celkom. Jedným z prvých, kto toto prepojenie popísal bol H. Beyer. Tejto problematiky
venoval pomerne rozsiahlu štúdiu. Vykonal v nej základné triedenie glyfov ISIG podľa mesiacov Haabu do osemnástich sekcií. Vo svojom diele zatriedil 76 patrónov k jednotlivým mesiacom a popísal ich grafickú podobu. (Quardová 2019) Uvádzal tiež celý dátum dlhého počtu
spolu s kalendárnym kruhom (Beyer 1931: 107).

Obr. 81 Iniciačné glyfy z oltára 12 z mesta Takalik Abaj.
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Obr. 82 Porovnanie ikonografických prvkov naviazaných na astronómiu.

Obr. 83 Observatória, Kódex Bodley.
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PRAKTIKY A RITUÁLY 260 A 365 DŇOVÉHO KALENDÁRA

RITUÁLY SPAĽOVANIA A 65-DŇOVÝ INTERVAL

-

Hlavne yucatécka tradícia
-

Isté záznamy aj v Momostenangu, Guatemala
-

-

Zdroje
-

Chilam Balam
-

-

K´iche´ovia

Maní, Tizimín, Chumayel, Kua a Pérez

Skladá sa zo 4 rituálov (Chilam Balam z Maní)
-

65 dňový interval (260 : 4)

-

Spaľovač ah tok
-

1. Prinesie oheň – u ch´a k´ak

-

2. Zapáli oheň – u hopal u k´ak
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-

3. Uteká – y alkaba

-

4. Uhasí oheň – u tup k´ak

u hoppal kak ahtoc

„spaľovač zapáli oheň“

(10 Oc, 10 Men, 10 Ahau, 10 Chicchan)

yalcaba ahtoc

„spaľovač uteká“

(4 Oc, 4 Men, 4 Ahau, 4 Chicchan)

U tup kak ahtoc

„spaľovač zahasil oheň“

(11 Oc, 11 Men, 11 Ahau, 11 Chicchan)

i dcha kak ahtoc

„spaľovač vzal oheň“

(3 Oc, 3 Men, 3 Ahau, 3 Chicchan)

Obr. 84 Tabuľka 260-dní kalendára Tzolk´in s vyznačenými intervalmi pre rituál spaľovania.
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-

65-dňový interval
-

3x20 dní + 5 dní

-

Koeficienty

-

3, 10, 4, 11

Obr. 85 Rozdelenie dní kalendára Tzolk´in na svetové strany.

Chilam Balam z Chumayelu
„Potom prišli do stredu nebies a chytili sa za ruky. Potom sa postavili do stredu krajiny, Spaľovači, štyria z nich:
4 Chicchan, spaľovač
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4 Oc, spaľovač
4 Men, spaľovač
4 Ahau, spaľovač.
-

Spaľovači
-

Chaahkovia, Bacabovia

OSLAVY NOVÉHO ROKA

Tabuľka 10 Rozdelenie dní kalendára Tzolk´in na päť skupín. Farebne vyznačené sú skupiny vhodné ako nosiči rokov.

-

Začiatok nového roka
-

-

0 Pop (možno 1 Pop)

Kombinácia s Tzolk´inom
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-

Nosiči rokov

-

ah cuch haab

-

nosič roka

-

Yucatán

-

Jakaltékovia

-

ikum habil

-

Chujovia

-

cuchlum haabil

TIKALSKÝ KALENDÁR
Tikalským kalendárom bol nazývaný set nosičov rokov, ktorý bol využívaný hlavne
v predklasickom a klasickom období. O najskoršom zázname máme dôkazy už na nástenných
maľbách zo San Bartola (Obr. 92).
Štyria nosiči rokov v tikalskom kalendári sú Ik‘, Manik‘, Eb a Kaban.
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Obr. 86 Príklad postupnosti Nosičov rokov v "Tikalskom kalendári".

Príklady novoročných osláv môžeme vidieť napríklad na stéle 18 z Naranja (Obr. 87),
paneli 1 z Pomona (Obr. 88), v hrobke z Rio Azul, kde sú nosiči prepojení na svetové strany
(Obr. 89), alebo na oltári U z mesta Copán (Obr. 90). Ide teda o dátumy, ktoré spadajú na
haabovský deň 0 Pop.
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Obr. 87 Stéla 18 z mesta Naranjo.

Obr. 88 Panel 1 z mesta Pomona.
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Obr. 89 Rio Azul, Hrobka 2.

Obr. 90 Copan, Oltár U.
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Obr. 91 Tikal, Chrám IV., Lintel 2.
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Obr. 92 Nástenná maľba z mesta San Bartolo (Autor- Heather Hurst).

Tabuľka 11 Pravdepodobný dátum z nástennej maľby v San Bartole.
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CAMPECHSKÝ KALENDÁR
Campechský kalendár bol využívaný napríklad v Parížskom a Drážďanskom kódexe,
alebo v oblasti dnešného mexického štátu Campeche. Štyria nosiči rokov, resp. tzolk’inovské
dni, ktoré spadajú na deň nového roka boli Ak’bal, Lamat, Ben a Etz’nab. Nie je celkom
známe, prečo bol set dní, ktoré spadali na nový rok posunuté, ale jednou z hypotéz je posunutie osláv nového roku z 0 Pop na 1 Pop, resp. počítanie haabovských mesiacov od 1-20,
miesto 0-19.

MAYAPÁNSKY KALENDÁR
Mayapánsky kalendár môžeme vidieť napríklad v Madridskom kódexe, alebo pri opisovaní osláv nového roku v Relacion de las cosas de Yucatán od Diega de Landu. Nosiči rokov
pre tento kalendár boli K’an, Muluk, Ix a Kawak.

Obr. 93 Strany z Madridského kódexu s oslavami nového roku.
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NOVÝ ROK – DIEGO DE LANDA
Vďaka dielu Relación de las cosas de Yucatán od Diega de Landu sa nám zachovali
pomerne detailné záznamy o oslavách nového roka. V jeho diele sa totiž spomínajú mnohé
prvky, ktoré môžeme nájsť na stranách mayských kódexov. Vďaka tomu vieme ľahšie identifikovať ikongrafické a epigrafické prvky na týchto stranách.

Obr. 94 Rozdelenie strany v Drážďanskom kódexe na prednovoročné a novoročné
oslavy.
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Landa totiž spomína dva druhy ceremónií, ktoré sú spojené s oslavami Nového roka.
Tou prvou ceremóniou sú wayebovské rituály, ktoré sa konajú počas posledných piatich dní.
Následne na to máme novoročné oslavy, ktoré sa konajú od prvého dňa nového roka – 0 Pop
/ 1 Pop.
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Obr. 95 Detail z novoročných osláv v Drážďanskom kódexe.

V Drážďanskom kódexe vidíme rovnaký princíp. Prvá ikonografická scéna sa viaže na
wayebovské oslavy, dokonca kalendárne glyfy, ktoré tejto časti prislúchajú sú vždy o jeden
deň pred nosičom rokov. (Obr. 94) Ďalšou spojitosťou sú aj rovnaké rituály, ktoré mayský
kňazi vykonávali. Diego de
Landa napríklad píše - “Keď
ich idoly boli okiadzané kadidlom, podrezali krk sliepke a
ponúkli ju idolu.“, čo môžeme
vidieť jasne aj v Drážďanskom
kódexe. (Obr. 95)
Niečo podobné vidíme
aj napríklad v Madridskom kódexe. Landa totiž opisuje nasledovné - Počas Nového roka
organizovali slávnosti, kde
tancovali na vysokých chodúľoch a obetovali hlavy moriakov, chlieb a kukuričný nápoj.”

Obr. 96 Novoročné oslavy v Madridskom kódexe.

To môžeme vidieť na obrázku
vpravo.
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Obr. 97 Porovnanie nástenných malieb zo San Bartola s Madridským kódexom.
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Nie len Diego de Landa opisoval novoročne oslavy, ktoré mali svoje analógie v kódexoch. Ešte na predklasických nástenných maľbách v San Bartole môžeme vidieť mnoho
spoločných prvkov. (Obr. 97) Je teda viac ako pravdepodobné, že tieto rituály mali svoju
formu približne rovnakú počas celej mayskej histórie.

Landova Kapitola XL. Mesiace a sviatky
-

Tri úrovne rituálov (Tozzer 1941, Love 1986, Taube 1988)
-

1. ceremónia Wayeb
-

Ukončenie roka

-

2. obnovovacie ceremónie pre nasledujúci rok

-

3. ceremónie proti nešťastiam počas mesiaca Pop

„Už som povedal v predchádzajúcich kapitolách, že Indiáni začínali svoje roky od bezmenných dní. Pripravovali sa na ne ako my na Vianoce, aby oslávili sviatok Nového roku.
Okrem tejto prípravy robili slávnosť na počesť idolu U Uayeyaba, počas ktorého opúšťali svoje
domovy. Avšak celkovo počas týchto piatich dní odchádzali zo svojich domov len veľmi
zriedka. Okrem obetných darov počas hlavného sviatku prinášali korálky pre démonov a
ďalšie idoly v ich chrámoch. Tieto korálky nikdy nepoužívali pre svoju vlastnú potrebu, podobne ako žiadnu inú vec, ktorú obetovali démonovi, iba za ne kupovali kadidlo na pálenie. V
tieto dní sa nečesali ani neumývali, ženy ani muži sa nezbavovali vší, ani nevykonávali žiadne

117

bežné alebo namáhavé práce, pretože sa báli, že ak by dačo robili, prihodilo by sa im niečo
zlé.“

„Prvý deň Popu je prvým dňom prvého mesiaca Indiánov. Bol ich Novým rokom, ktorý
bol u nich veľmi slávený, pretože bol všeobecný a patril všetkým. Takže celá obec spolu usporiadala sviatok patriaci všetkým ich idolom. Kvôli tomu, aby ho oslávili s patričnou úctou, v
tento deň celkom vynovili všetky veci každodennej potreby ako sú taniere, nádoby, stolce,
staré šatstvo a pokrývky, do ktorých mali zabalené svoje idoly. Vyzametali svoje domy a odpadky, spolu so starými vecami, vyhodili mimo obce na smetisko a nikto, nech by bol v akejkoľvek núdzi, sa ich nedotkol.“

„Kvôli tomuto sviatku začínali už nejaký čas vopred s pôstom a sexuálnou zdržanlivosťou kňazi, páni, poprední obyvatelia obce a všetci, ktorí tak chceli urobiť kvôli svojej zbožnosti. Podľa toho trvala aj dĺžka pôstu, u niektorých to boli tri mesiace, u ďalších dva, u iných
podľa ich vlastného rozhodnutia, ale nikdy nie menej ako 13 dní. Počas týchto trinástich dní
sa okrem zdržania styku so ženami zdržali v svojich jedlách takých prísad, akými bola soľ a
paprika, čo sa medzi nimi považovalo za veľké odriekanie. V tom čase vybrali spomedzi seba
hodnostárov nazývaných chacovia, ktorí mali pomáhať kňazovi pripravovať množstvo loptičiek z ich čerstvého kadidla na akýchsi táckach, ktoré vlastnili kňazi. Toto kadidlo pálili abstinujúci a postiaci sa Indiáni svojim modlám. Tí, ktorí už raz s pôstom začali, sa ho neodvážili
prerušiť, lebo verili, že by sa im, alebo ich rodinám prihodilo niečo zlé.“
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„Keď nadišiel Nový rok, zišli sa všetci muži v nádvorí chrámu, a to bez žien, pretože na
žiadnom obetovaní alebo slávnosti, ktoré sa konali v chráme sa nemohli zúčastniť ženy, s výnimkou starien, ktoré tam mali predviesť svoje tance. Na slávnosti, ktoré sa konali na iných
miestach, ženy prístup mali. Prichádzali tam čistí a skrášlení svojimi červenými masťami, pričom už zo seba zmyli čierny popol, ktorým chodili potretí, keď držali pôst. Všetci sa tam schádzali s množstvom darov z jedál a nápojov a tiež s množstvom vína, ktoré na ten účel prihotovili.“

„Kňaz, sediac uprostred nádvoria, očistil chrám, pričom mal oblečené pontifikálne rúcho a vedľa seba mal malú kadidelnicu a tácky s kadidlom. Potom si chacovia sadli do štyroch
rohov a od jedného k druhému pretiahli nové lano, vo vnútri ktorého sa mali zmestiť všetci tí,
ktorí držali pôst, aby vyhnali démona, ako som to popísal v kapitole XCVI. Keď vyhnali démona, všetci začali so svojimi zbožnými modlitbami, chacovia zapálili nový oheň a kadidelnicu určenú na slávnosti pre všetkých. S novým ohňom zapálili kadidlo démonovi a kňaz začal
hádzať ďalšie kadidlo do kadidelnice, a keď, počnúc pánmi, všetci pekne po poriadku prichádzali, prijímali kadidlo z rúk kňaza, ktorý im ho odovzdával s takou vážnosťou a zbožnosťou,
akoby to bola nejaká relikvia. Potom ho všetci po troške hádzali do kadidelnice, vyčkávajúc,
až kým celkom nedohorí. „
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„Po skončení pálenia kadidla zjedli všetky dary, obetiny a pili víno, až kým neboli celkom opití. Takto vyzeral ich Nový rok a bohoslužby, veľmi príhodné pre ich idoly. Boli tam
potom niektorí ďalší, ktorí v rámci mesiaca Pop slávili tento sviatok kvôli svojej veľkej zbožnosti aj s priateľmi, s pánmi a s kňazmi. Boli to práve ich kňazi, ktorí boli v zábave a v pití prví.“

„...Tam mali usporiadať oslavy, ktoré zvykli trvať, podľa toho, ako ich urobili, až do
mesiaca Pop. Nazývali ich Zabacilthan a robili ich týmto spôsobom: vyhliadli si v obci jedného
z najbohatších ľudí, ktorý bol ochotný robiť patróna a usporiadať túto oslavu. Oznámili mu
deň, kedy začne a aby zabezpečil viac pohostenia počas troch mesiacov, ktoré chýbali do Nového roka. Potom sa stretli v dome tohto usporiadateľa a tam robili obrady na vyhnanie démona, pálili kopálové kadidlo a prinášali obetné dary s radosťou a tancami. Vypili niekoľko
dieží vína a tým všetko končilo. Tieto slávnosti počas troch mesiacov boli spojené s takými
výstrednosťami, že bolo smutné na ne pozerať. Jedni chodili doškriabaní, ďalší rozbitými hlavami, iní s krvavými očami od neustáleho pitia, a pri tom všetkom prechovávali takú lásku k
vínu, že kvôli nemu prepadali záhube.“
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NOSIČI ROKOV

Obr. 98 Stéla 10 z Kaminaljuyu.
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Permutácia dvoch kalendárov – Tzolk’inu a Haabu vede k veľkému 18 960 dňovému
cyklu, ktorý predstavuje približne 52 rokov. Na základe istých pravidiel v rámci kombinácie
týchto dvoch kalendárov, môžu spadať na prvý deň kalendára Haab iba štyri možné špecifické
znaky dní Tzolk’inu. Tieto štyri dni, alebo presnejšie ich znaky nazývame aj ako nosičov rokov.
Nosiči rokov sa v klasickom období príliš nevyskytovali, resp. neboli explicitne spomínaní . Sú však zachované isté náznaky snahy vykonávať rituály, ktoré sú spojené s novým rokom a teda aj s nosičmi. V rámci hieroglyfických textov z Copánu a Tikalu sú nosiči spomínaní
ako štyria mladí muži, alebo štyria páni. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o Pawajtunov,
alebo Bakabov.
Nosičov rokov spomína už aj Diego de Landa. Opisoval fungovanie kalendára, pričom
sa detailne venoval posledným piatim dňom, ktoré nazývame ako dni mesiaca Wayeb. Z etnografických záznamov vieme, že boli nazývané aj ako xma kaba k'in (bezmenné dni). Opisuje
aj bohov, ktorí mali veľký rešpekt a nazývali ich Bakabmi, štyrmi bratmi, ktorých boh rozdelil
do štyroch svetových strán aby držali nebesia nad hlavami. Slovo Bakab môžeme preložiť aj
ako „prvý na zemi“ (Baah kab). Toto slovo sa však v kódexoch vyskytuje iba jeden krát a to vo
forme BAH-ka-bi na poslednej strane Drážďanského kódexu (D.74).
Diego de Landa označuje roky podľa ich znamení (tzolk’inovských dní). Pre každé znamenie boli určený hlavný boh a štyria ďalší bohovia, ktorí mali prepojenie na 4 svetové strany.
1. Rok so znamením Kan
Bacabovia
-

Hobnil, Kanalbacab, Kanpauahtun, Kanxibchac

122

Svetová strana - Juh
Farba - Žltá (Kan)

2. Rok so znamením Muluc
Bacabovia
-

Canzienal, Chacalbacab, Chacpauahtun, Chacxibchac

Svetová strana - Východ
Farba - Červená (Chak)

3. Rok so znamením Ix
Bacabovia
-

Zaczini, Zacalbacab, Zacpauahtun, Zacxibchac

Svetová strana - Sever
Farba - Biela (Sak)

4. Rok so znamením Cauac
Bacabovia
-

Hozanek, Ekelbacab, Ekpauahtun, Ekxibchac

Svetová strana - Západ
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Farba - Čierna (Ek)

Obr. 99 Schéma fungovania novoročných osláv v Relación de las cosas de Yucatán.

Slnko sa neskrýva ani nevzďaľuje od krajov Yucatánu, takže noci tu nikdy nie sú dlhšie ako dni.
Keď príde čas najdlhších nocí, od sv. Andreja po sv. Luciu, nepresiahnu dĺžkou deň, iba sa mu
vyrovnajú; a potom už svetlo zase začne pribúdať.
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V noci sa orientujú podľa znalosti pohybov Venuše, Plejád a Blížencov. Počas dňa pomocou
určenia poludnia a osobitných názvov pre rozličné časti dňa medzi východom a západom
slnka. Podľa nich rozumejú o aký úsek času ide a riadia podľa nich svoju činnosť.
Majú svoj rok, tak dokonalý ako je ten náš, pričom má 365 dní a 6 hodín. Delia ho podľa dvoch
druhov mesiacov. Jedni mesiace mali po 30 dní a volali sa U, čo značí Luna, počítajú ich od
novolunia, až kým sa Luna celkom nestratí. Iný druh mesiacov mal po 20 dní a nazývali ich
Uinal Hunekeh. Celý rok mal 18 takýchto mesiacov, ku ktorým pripočítavali 5 dni a 6 hodín.
Pre týchto 360 dní majú 20 písmen alebo znakov, podľa ktorých ich nazývajú. Zvyšným piatim
dňom však nedali meno, lebo ich pokladali za nešťastné a zlé. Znaky dní sú tie, ktoré nasledujú nižšie, a každý z nich má našim písmom napísané aj svoje meno, aby boli pre nás zrozumiteľné: ....
Už som povedal, že spôsob, ktorým títo Indiáni počítajú, spočíva v počítaní po päťkách, a že
zo štyroch pätiek dostanú dvadsiatku. Takýmto spôsobom, zo znakov, ktorých je 20, vyberú
prvé v štyroch päťkách, z ktorých pozostáva dvadsiatka. Každý jeden z nich potom slúži, podobne ako naše nedeľné písmená, na označenie začiatku všetkých prvých dní v mesiacoch po
20 dní.
Medzi množstvom bohov, ktorých tento ľud uctieval, si ctili osobitne štyroch, pričom každého
z nich nazývali Bacab. Hovorili, že to boli štyria bratia, ktorých Boh, keď stvoril svet, ustanovil
do štyroch strán sveta, nech držia oblohu, aby sa nezrútila. Hovorili tiež, že zmienení Bacabovia sa zachránili, keď bol tento svet zničený potopou. Každému z nich dali ďalšie mená a označili nimi aj tú časť sveta, ktorú každému Boh pridelil, aby tam držal oblohu. Rovnako každému,
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spolu s jeho časťou sveta, pridelili jedno z nedeľných písmen. Nesú znamenia nešťastných
alebo šťastných období, ktoré, ako hovoria, sa musia prihodiť v príslušnom roku, ktorý každý
z nich predstavuje a podľa znakov, ktoré ho sprevádzajú.
A démon, ktorý ich oklamal v tomto, a v mnohých iných veciach, ustanovil uctievanie a obetovanie kvôli tomu, aby odvrátili nešťastia, ktoré sa majú stať. Ak sa neprihodili, hovorili, že
je to vďaka bohoslužbe, ktorú robili. Ak sa prihodili, kňazi utvrdili spoločenstvo vo viere, že sa
tak stalo kvôli nejakému hriechu alebo chybe, ktorá nastala v bohoslužbe, či u tých, ktorí ju
vykonávali.
Prvým z nedeľných písmen je teda Kan. Rok, ktorému slúžil tento znak, bol v znamení Bacaba,
ktorého inými menami volali Hobnil, Kanalbacab, Kanpauahtun, Kanxibchac. Ním označovali
Juh. Druhý znak je Muluc,. označoval východ a jeho rok bol v znamení Bacaba, ktorý sa nazýval Canzienal, Chacalbacab, Chacpauahtun, Chacxibchac. Tretí znak je Ix. Jeho rok bol v znamení Bacaba, ktorého nazývali Zaczini, Zacalbacab, Zacpauahtun, Zacxibchac a označoval Sever. Štvrtý znak je Cauac. jeho rok bol v znamení Bacaba, ktorého nazývali Hozanek, Ekelbacab, Ekpauahtun, Ekxibchac a označoval Západ.
Nech títo ľudia robili akúkoľvek slávnosť alebo oslavu na počesť svojich bohov, vždy ju začínali
vyhnaním démona, aby dopadla lepšie. Vyháňali ho niekedy pomocou modlitieb a žehnaní,
ktoré boli osobitne na to určené, inokedy bohoslužbou a obeťami, ktoré kvôli tomu robili. Na
oslavu sviatku Nového roka, s veľkým veselím a všetkou dôstojnosťou, si títo ľudia podľa
svojho neblahého názoru zvolili päť nešťastných dní. Za také považovali dni pred prvým dňom
Nového roka. Počas nich robili veľmi veľké bohoslužby pre vyššie spomínaných Bacabov a pre
démona, ktorého nazývajú ďalšími štyrmi menami: Kanuuayayab, Chacuuayayab,
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Zacuuayayab a Ekuuayayab. Keď skončili s bohoslužbami a slávnosťami. a ako uvidíme, vyhnali od seba démona, začali svoj Nový rok.

ROK SO ZNAKOM KAN
Vo všetkých obciach na Yucatáne bolo zvykom postaviť dve hromady kamenia, jednu naproti
druhej, pred vstupom do obce a takisto na všetkých štyroch svetových stranách, menovite na
východe, západe, severe a juhu, pri príležitosti osláv dvoch sviatkov nešťastných dní, ktoré
takto oslavovali každoročne.
Podľa toho, čo hovorili, tomuto roku, ktorého nedeľným písmenom bol Kan a ktorý bol v znamení Hobnila, slúžili obe hromady v oblasti Juhu. V tomto roku vyrobili podobu, či dutú hlinenú figúru démona, ktorého nazývali Kanuuayayab, a odniesli ju na obe južné hromady kamenia kladeného na sucho. Zvolili si patróna slávnosti, v ktorého dome sa počas týchto dní
slávil sviatok. Na jeho oslavu urobili sochu démona, ktorého nazývali Bolonzacab, umiestnili
ju do domu patróna, pričom ju vyzdobili na verejnom mieste, kde mali všetci prístup.
Keď to urobili, spojili sa páni, kňaz a muži z obce, a išli všetci spolu, plní zbožnosti, po ceste
ozdobenej zeleňou a slavobránami, až na miesto s hromadami kamenia, kde sa nachádzala
socha. Keď prišli, kňaz začal s okiadzaním pomocou 49 zŕn kukurice zomletých spolu s ich
kadidlom, ktoré vložili do kadidelnice démona a okiadzali ho. Pomletú kukuricu nazývali iba
slovom zacah a to čo mali páni chahalté. Okiadzali sochu, pričom usekli hlavu sliepke a ponúkli ju ako obeť.

127

Keď to urobili, vyložili sochu na žrď nazývanú kanté, položili jej na plecia anjela ako znamenie
vody a aby bol tento rok dobrý. Týchto anjelov maľovali a robili so strašným výzorom. A takto
ju niesli s veľkou radosťou a s tancom do domu patróna, kde sa nachádzala ďalšia socha, predstavujúca Bolonzacaba. Z domu patróna vyniesli na cestu pre pánov a kňaza nápoj vyrobený
zo 415 zŕn praženej kukurice, ktorý nazývali piculakakla a všetci z neho pili. Keď napokon vošli
do domu patróna, položili túto sochu oproti soche démona, ktorú tam už mali. Priniesli jej
množstvo obetí z jedál a nápojov, mäsa i rýb. Potom rozdelili tieto obetiny medzi prišelcov,
ktorí sa tam nachádzali a kňazovi dali jelenie stehno.
Ďalší si púšťali krv tak, že si rezali uši a potierali ňou kameň démona Kanalcantun, ktorý tam
mali. Potom z chleba vytvarovali srdce a iný chlieb pripravili s tekvicovými semenami. a to
všetko obetovali podobe démona Kanuuayayaba. Takto uctievali tú sochu a podobizeň, čo
tam mali, počas nešťastných dní, pričom ju okiadzali svojím kadidlom zmiešaným s mletou
kukuricou. Verili, že ak by to neurobili tieto obrady, dostali by určité choroby, ktoré majú nad
nimi moc počas tohto roku.
Keď prešli nešťastné dni, vzali sochu démona Bolonzacaba a odniesli ju do chrámu, podobizeň
dali na východnú stranu, aby si ju tam vyzdvihli na ďalší rok. Nechali ju tam a vrátili sa do
svojich domov, aby sa každý zaoberal tým, čo bolo potrebné kvôli oslave Nového roka.
Keď obrady skončili a vyhnali démona, podľa klamstiev, ktorým veria, pokladali tento rok za
dobrý, vďaka jeho znameniu Kan a Bacabovi Hobnilovi, ktorý, ako vravia, nehreší ako jeho bratia, a preto na nich neprivodí nešťastia. Ale pretože v skutočnosti tie nešťastia často prišli démon spôsobil, že preňho vykonali kult v domnení, že ak to urobia, odstránia chybu, ktorá sa

128

vraj stala počas bohoslužieb alebo u tých, čo bohoslužby vykonali, takže ich vždy zanechal
oklamaných a zaslepených.
Potom im nariadil, aby urobili idol, ktorý nazývali Yzamnakauil a aby ho umiestnili do jeho
chrámu a tam mu na dvore spálili tri lopty z mlieka alebo živice nazývanej kik. A tiež aby mu
obetovali psa alebo človeka, čo robievali podľa spôsobu, ktorý som opísal v kapitole 100. Výnimku však tvorí práve táto slávnosť, kde sa obetovávalo odlišne. Na dvore chrámu totiž vytvorili obrovskú hromadu kamenia a psa alebo človeka, ktorý mal byť obetovaný, postavili na
niečo ešte vyššie od tej hromady. Odtiaľ zhodili obeť na hromadu kamenia, kde ju uchopili na
to poverené osoby a s veľkou rýchlosťou jej vytrhli srdce. To priniesli novému idolu a obetovali
mu ho medzi dvoma taniermi. Potom obetovali‚ ďalšie potravinové dary a počas tohto sviatku
tancovali stareny z obce, ktoré boli na ten účel vybraté a oblečené do zvláštnych šiat. Hovorili,
že zostúpil anjel, a prijal túto obeť.

ROK SO ZNAKOM MULUC
V roku, ktorý mal nedeľné písmeno Muluc, mal svoje znamenie Canzienal. Keď nadišiel čas,
páni a kňazi vybrali patróna, ktorý mal na starosti organizáciu slávnosti. Potom urobili, podobne ako v predchádzajúcom roku, sochu démona, ktorého nazývali Chacuuayayab, a odniesli ju na kopy kamenia, ktoré urobili na východnej strane, kde ponechali už predchádzajúcu. Urobili tiež sochu démona nazývaného Kinchahau a dali ju do domu patróna na vhodné
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miesto. Odtiaľ sa vybrali všetci spolu po čistej a vyzdobenej ceste s príslovečnou zbožnosťou
pred podobizeň démona Chacuuayayaba.
Keď tam prišli, kňaz ju okiadzal kadidlom, ktoré nazývali zacah, zmiešaným s 53 zrnami mletej
kukurice. Kňaz dával pánom kadidlo, ktoré voláme chahalte, aby ho pridali viac do kadidelnice. Potom zoťali hlavu sliepke ako aj predtým, a dali sochu na žrď nazývanú chacte. Niesli ju
v sprievode so všetkou zbožnosťou a tancovali pri tom vojnové tance, ktoré nazývali holcanokot batelokot. Pánom a popredným mužom vyniesli na cestu ich nápoj urobený z 380 pražených kukuričných zŕn, ako aj predtým.
Keď prišli do domu patróna, položili túto sochu naproti soche Kinichahaua, a urobili pre ňu
všetky svoje obete, ktoré rozdelili tak ako aj ostatné. Obetovali soche chlieb urobený s vaječnými žĺtkami , ďalší s jeleními srdcami, a ešte iný s ich pomletým korením. Bolo tam mnoho
ľudí, ktorí si púšťali krv narezávaním uší, pričom tou krvou potierali kameň démona nazývaného Chacacantun, ktorý tam mali. Tu brali chlapcov a nasilu im púšťali krv z uší tak, že im v
nich robili jazvy. Mali tam tú sochu a podobizeň, až kým neprešli nešťastné dni, a medzičasom
jej stále pálili svoje kadidlo. Keď tie dni prešli, vzali sochu a ponechali ju na severnej strane,
odkiaľ ju museli vyzdvihnúť na budúci rok. Druhú sochu odniesli do chrámu a potom odišli do
vlastných domov, venovať sa prípravám svojho Nového roku. Ak by zmienené veci neurobili
takto, obávali sa, že by dostali veľké bolesti očí.
Rok, keď bol nedeľným písmenom znak Muluc, a keď panoval Bacab Canzienal, považovali za
veľmi dobrý, lebo, ako hovorili, ten bol najlepší a najstarší z tých bohov Bacabov, a tak ho
dávali na prvé miesto vo svojich modlitbách. Ale napriek tomu všetkému, démon spôsobil, že
urobili idol nazývaný Yaxcocahmut, vložili ho do chrámu a vybrali odtiaľ staré sochy, postavili
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na dvore pred chrámom kamenný oltár, na ktorom potom spaľovali svoje kadidlo a lopty z
mlieka alebo živice kik. Tam sa modlili k idolu a žiadali ho o pomoc pri nešťastiach, ktoré mal
priniesť tento rok, a ktorými mali byť nedostatok vody, množstvo pukov kukurice a podobné
veci. Démon im na ochranu pred týmito pohromami prikázal, aby mu obetovali veverice a
plátno bez ozdôb, ktoré musia utkať stareny určené na tanec v chráme, ktorý ma uzmieriť
Yaxcocahmuta.
Aj keď mal byť dobrý rok, mali mnoho pohrôm a zlých znamení, ktoré by sa stali, ak by neurobili bohoslužby, ktoré im nariadil démon. Takou bola aj slávnosť, kde museli tancovať na
veľmi vysokých chodúľoch a obetovať mu hlavy moriakov, chlieb a kukuričný nápoj. Museli
mu obetovať aj psov urobených z hliny, ktorým dávali na chrbty chlieb, pričom s nimi, držiac
ich v rukách, museli najskôr tancovať stareny, ktoré mu obetovali panenské šteňa s čiernym
chrbtom. A tí zbožní ľudia mali preliať svoju krv a potrieť ňou kameň démona Chacacantuna.
Tieto obete bohoslužby pokladali za veľmi príjemné pre svojho boha Yaxcocahmuta.

ROK SO ZNAKOM IX
V roku, v ktorom bolo nedeľným písmenom Ix a znamením Zaczini, sa robila voľba patróna,
ktorý mal slávnosť pripraviť. Urobili si podobizeň démona nazývaného Zacuuayayab a odniesli ju na hromady kamenia na severnej strane, kde stála už minulý rok. Ďalej urobili sochu
démonovi Yzamná a postavili ju do domu patróna. Potom išli všetci spoločne a zbožne po
vyzdobenej ceste k podobizni Zacuuayayaba. Po príchode ho okiadzali, ako to obyčajne robili,
sťali hlavu sliepke a napokon postavili sochu na žrď nazývanú zachia. Niesli ju so zbožnosťou
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a tancami, ktoré nazývali alcabtan kamahau. Priniesli im na cestu obvyklý nápoj a po príchode
do domu položili túto podobizeň pred sochu Yzamnu. Tam všetci obetovali svoje dary a rozdelili ich. Soche Zacuuayayaba obetovali hlavu moriaka a pirohy z prepelíc, spolu s ďalšími
vecami a nápojmi.
Ďalší si odobrali krv a potreli ňou kameň démona Zacacantuna. Takto uctievali idoly počas
dní, ktoré chýbali do Nového roka. Okiadzali ich svojimi kadidlami, až kým nenadišiel posledný deň. Vtedy odniesli Yzamnu do chrámu a Zacuuayayaba na západnú stranu, kde ho
ponechali, aby si ho vyzdvihli na nasledujúci rok.
Nešťastia, ktorých sa obávali pre tento rok, ak by zanedbali bohoslužby, súviseli so slabosťou,
bezvedomím a chorobami očí. Tento rok považovali za zlý pre chlieb a dobrý pre bavlnu.
Vlastne rok, v ktorom bolo nedeľným písmenom Ix a bol pod vládou Bacaba Zacziniho, pokladali za mizerný, lebo tvrdili, že v ňom bude mnoho pohrôm, ako veľký nedostatok vody, horúce slnko, čo vysuší kukuricu, po ktorom bude nasledovať veľký hlad. Hlad podnieti krádeže
a krádeže budú viesť k predaju tých, čo ich spáchajú, do otroctva. Tieto predaje spôsobia rozbroje a vojny medzi nimi navzájom i voči iným obciam. Tiež hovorili, že z dôvodu vojen a rozbrojov dôjde k zmene vlády pánov alebo kňazov. Mali tiež jedno proroctvo: že totiž niektorí z
tých, ktorí sa chcú stať pánmi, sa nepresadia. Hovorili tiež, že majú prísť kobylky a že sa kvôli
hladu mnohé ich obce vyľudnia.
To, čo im démon prikázal kvôli odvráteniu týchto nešťastí, ktoré by ich všetkých, alebo aspoň
niektorých z nich postihli, bolo zhotovenie sochy, ktorú nazývali Cinchahau Izamná. Mali ju
postaviť do chrámu a prinášať jej množstvo kadidla, veľa obetí, modlitieb a prelievať pre ňu
krv, ktorou mali potierať kameň démona Zacacantuna. Usporiadali mnoho tancov, na ktorých
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tancovali stareny, tak ako bolo zvykom. V tento dátum urobili nanovo malú modlitebňu démona, alebo obnovili starú. V nej sa stretávali, aby vykonali obete a priniesli dary a všetci sa
zúčastnili na slávnostnej pitke, pretože to bola slávnosť určená pre všetkých a účasť bola povinná. Boli tam aj takí svätuškári, ktorí dobrovoľne, z veľkej zbožnosti, urobili ďalší idol, taký
o akom sme hovorili vyššie, a umiestnili ho do iných chrámov, kde sa prinášali obety a usporadúvali pitky. Predpokladali, že tieto pitky a obete prinášajú ich idolom veľké potešenie a
robili ich ako prostriedok na odvrátenie pohrôm, ktoré boli predpovedané.

ROK SO ZNAKOM CAUAC
V roku, ktorého nedeľným písmenom bol Cauac a znamením Hozanek, zvolili patróna na organizáciu slávnosti. Urobili tiež podobizeň démona zvaného Ekuuayayab a odniesli ju k hromadám kamenia na západnej strane, kde bola postavená už minulý rok. Urobili tiež sochu
démonovi nazývanému Uacmitunahau a položili ju na vhodné miesto do domu patróna. Odtiaľ išli všetci spolu na miesto, kde sa nachádza podobizeň Ekuuayayaba, ktorý na cestu pekne
vyzdobili. Keď k nej prišli, kňaz a páni ju ako obvykle okiadzali a uťali hlavu sliepke. Keď to
urobili, vzali sochu na žrď, ktorú nazývali yaxek a položili jej na ramená lebku a mŕtveho človeka, k tomu na vrch dravého vtáka nazývaného kuch, ako znamenie hromadného umierania,
pretože tento rok pokladali za veľmi zlý.
Potom to všetko v takomto stave niesli s veľkou zbožnosťou, hlboko to prežívajúc. Tancovali
pri tom niektoré tance, medzi ktorými bol jeden ponášajúci sa na cazcarientas a ten sa nazýval
Xibalbaokot, čo znamená Tanec diabla. Potom prišli na cestu čašníci s nápojom pre pánov,
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ktorý odniesli na miesto sochy Uacmitunahaua a položili ho pred podobizeň, ktorú niesli.
Hneď na to započali so svojimi obeťami, kadidlami, modlitbami a veľkým púšťaním krvi z
mnohých častí tela, ktorou potom potierali kameň démona nazývaného Ekelacantun. Takto
ubehli tie nešťastné dni, na konci ktorých odniesli Uacmitunahaua do chrámu a Ekuuayayaba
na južnú stranu, aby ho tam ďalší rok vyzdvihli.
V tomto roku, ktorého písmenom bolo Cauac a vládol mu Bacab Hozanek, predpokladali,
okrem predpovede hromadného umierania, mnoho zlého. Hovorili, že kvôli veľkým horúčavám budú zničené kukuričné polia a všetko, čo zasejú, požerú vtáky a množstvo mravcov.
Pretože sa to však nestane úplne všade, niekde sa s veľkým úsilím bude dať poživeň zaobstarať. Aby boli od týchto pohrôm uchránení, démon ich prinútil urobiť štyroch iných démonov,
nazývaných Chicacchob, Ekbalamchak, Ahcanuolcab a Ahbulucbalam, ktorých mali umiestniť
do chrámu, kde ich okiadzali svojimi kadidlami a obetovali im dve hrudky z mlieka a živice
stromu, ktorý nazývali kik, ako aj určité leguány, chlieb, mitru, kyticu kvetov a jeden z ich drahokamov.
Okrem toho, pri slávení tohto sviatku urobili na dvore veľký drevený oblúk, ktorý na výšku aj
do strán vyplnili drevom na kúrenie tak, že tam ponechali iba dvercia, aby bolo možné vojsť
dnu a vyjsť von. Potom väčšina mužov vzala po otiepke suchých a dlhých haluzí a do toho
začal spievať a vydávať zvuky na jednom z ich bubnov spevák, ktorý sa postavil na vrch nazhromaždeného dreva. Pod ním sa všetci pustili do tanca s veľkou usporiadanosťou a zbožnosťou, pričom vchádzali a vychádzali dvercami toho dreveného oblúka. Takto tancovali až
do večera a potom tam každý zanechal svoju otiepku a odišiel do svojho domu odpočinúť si a
najesť sa.
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Keď nadišla noc, vrátili sa a s nimi mnoho ďalších ľudí, pretože medzi nimi bol tento obrad
veľmi vážený. Každý muž si vzal svoju pochodeň, zapálil ju a ňou podpálil svoju časť dreva,
ktoré sa prudko vznietilo a rýchlo zhorelo. Keď sa všetko premenilo na žeravé uhlíky, urovnali
ich a doširoka rozhrnuli. Medzi tými, ktorí tancovali, boli niektorí, ktorí sa vybrali prejsť po
pahrebe z jednej strany na druhú nahí a bosí, tak ako bežne chodili. Niektorí prešli bez ujmy,
ďalší sa popálili a iní boli napoly spálení. Verili, že toto je záchrana pred ich útrapami a zlými
znameniami, domnievali sa, že vykonali obrady, ktoré sú ich bohom obzvlášť milé. Keď to
urobili, odišli piť a opiť sa, pretože tak to žiadal zvyk tejto slávnosti a žiar ohňa.
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NOSIČI ROKOV V MADRIDSKOM KÓDEXE
M.34-37

Obr. 100 Strana 34 a 35 z Madridského kódexu.

136

Obr. 101 Strana 36 a 37 z Madridského kódexu.

V Madridskom kódexe sa nachádzajú podobné oslavy nového roka. Táto časť sa oficiálne nazýva ako „Novoročný almanach“. Nosiči rokov sú tu však odlišní od Drážďanského kódexu,
pretože sa tu používajú následovní – K’an, Muluk, Hix, Kawak, na rozdiel od B’en, Etz’nab,
Ak’bal, Lamat. Je možné, že tieto strany však ukazujú viac kroniku daného roka, než samotné
oslavy a ceremónie. Veľmi podobný charakter by sa teda nachádzal aj v Parížskom kódexe.
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Strany nosičov rokov v Madridskom kódexe obsahujú niekoľko kresieb rituálov, ktoré
sú spojené s novým rokom, ale aj s udalosťami, ktoré nasledujú v danom roku. Na strane
M.37b vidíme boha K’ihnich Ajaw, ktorý sedí oproti kukuričnému bohu. Je vyobrazený s mŕtvym okom, čo symbolizuje jeho smrť. Obaja sedia na symbole tuun, čo reprezentuje osud,
alebo predpoveď daného roka. Celé proroctvo by znelo tak, že boh slnka prinesie obdobie
dlhého sucha, čo spôsobí smrť kukuričného boha a zničenie kukurice.

NOSIČI ROKOV V DRÁŽĎANSKOM KÓDEXE

Obr. 102 Nosiči rokov v Drážďanskom kódexe.
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V Drážďanskom kódexe môžeme vidieť prepojenie ceremónie mesiaca Wayeb, ktoré opisuje
aj Diego de Landa.(Obr. 102) Sú tu vyobrazení bohovia, ktorí predstavujú kňazov a vykonávajú obety. V hieroglyfickom texte sa nachádzajú rôzne veštby a proroctvá, ako je napríklad
k’intuunhaab, teda „rok kameňa a sucha“, čo je veľmi zlé proroctvo. Tento glyf predchádza
spojenie yah Ixiim, čo znamená nešťastie pre kukuricu, resp. pre samotného kukuričného
boha (Boh E). Ide teda o jasné prepojenie poľnohospodárskych aktivít a proroctiev pre nasledujúci rok, ktorý je spojený so špecifickým nosičom rokov, v tomto prípade B’en. Nasledujúci
rok nasleduje veštba pre nosiča rokov Etz’nab a v tomto prípade ide o veľmi pozitívnu veštbu
pre kukuricu. Almanachy nosičov rokov v Drážďanskom kódexe sú zložené z troch registrov.
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NOSIČI ROKOV V PARÍŽSKOM KÓDEXE

Obr. 103 Strany 19 a 20 z Parížskeho kódexu.

Tak ako v predchádzajúcich dvoch kódexoch, tak aj v Parížskom kódexe môžeme nájsť
strany, ktoré sa venujú nosičom rokov. Ide konkrétne o strany P.19 a P.20, ktoré nie sú rozdelené na horizontálne časti, ale dve vertikálne. Obsahujú štyri stĺpce znakov dní kalendára
Tzolk’in spolu s koeficientami. Viditeľné sú však iba tie, ktoré sa nachádzajú v strednej časti
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každej strany. Stĺpce po ľavej strane na okraji sú skoro kompletne zničené. Štyri časti s nosičmi rokov sú od seba oddelené aj farbou pozadia – časť P.19a má červené pozadie, P.19b
má čierne pozadie a podobne tomu je aj pri častiach P.20a a P.20b. Na základe analýzy dátumov Tzolk’inu sa predpokladá, že ide o proroctvá, ktoré mohli byť používané počas 52 rokov
v intervale medzi rokom 1534 – 1586, prípadne o jeden cyklus skôr.
Tabuľka 12 Rekonštruované dátumy nosičov rokov z Parížskeho kódexu.
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ALMANACHY

Skoro všetky almanachy v kódexoch sú 260-dňové, resp. násobky tohto čísla. Iba mala
časť tohto almanachu je však jasne vyobrazená. Obyčajne je almanach rozdelený na štyri, päť
alebo desať úrovní po 65, 52, resp. 25 dní. Viditeľná je iba jedna rada ikonografických postáv
a jeden stĺpec znakov dní kalendára Tzolk’in. Štandardne býva nad každou postavou štyri
alebo viac hieroglyfov, ktoré sa jemne obmieňajú. Pod hieroglyfickou časťou môžeme vidieť
dva páry čísiel v dvoch farbách. Červená označuje koeficient kalendára Tzolk’in a čierna počet
dní medzi jednotlivými dňami. Ide teda o druh dištančného čísla.

Obr. 104 Tradičný almanach z Drážďanského kódexu.
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Tabuľka 13 Prerátanie koeficientov a dní Tzolk´inu z predchádzajúceho almanachu.

6 + 13

=6+9

=2+7

=9+7

=3+7

= 10 + 9

Ajaw

Ben

Ik‘

Muluk

Kib

Ak’bal

Eb

Chikchan Hix

Imix

Lamat

Men

K’an

Kaban

Kimi

Ben

Ajaw

Manik‘

Kib

Muluk

Etz’nab

Chikchan Eb

Kawak

Lamat

Imix

Ok

Kaban

Chuwen

K’an

=6

Väčšinou býva hieroglyfická časť zložená zo slovesa na prvom mieste, za ktorým nasleduje predmet o ktorý sa v almanachu jedná. Tretím glyfom je podmet, teda v tomto prípade postava, ktorá s predmetom interaguje. A nakoniec štvrtý glyf predstavuje veštbu, či už
negatívnu, alebo pozitívnu.
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Obr. 105 Tradičná forma jedného frame v almanachu.
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Obr. 106 Prehľad pozitívnych veštieb v kódexoch

Nie všetky pozitívne veštby dokážeme dnes spoľahlivo identifikovať. Pomáhajú nám
v tomto aj bohovia, ktorí majú už v základe definované, či ide o pozitívneho alebo negatívneho boha. A teda s vyslovene negatívnymi božstvami nemáme spojený nikdy hieroglyf s pozitívnou veštbou a naopak. Niektoré pozitívne veštby vieme jasne preložiť, ako napríklad ti‘
ha‘ ti‘ waaj – nadbytok jedla, alebo yutzil – prekrásny, dobrý. Mnohé nám však stále unikajú.
Podobne je to aj u negatívnych veštbách.
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Obr. 107 Prehľad negatívnych veštieb v kódexoch.

Poznáme niekoľko rôznych druhov almanachov. Tým najrozšírenejším je tzv. štandardný almanach, ktorý sme opísali už vyššie. Druhým typom almanachu je tzv. kruhový almanach, ktorého koeficienty kalendára Tzolk’in sa prepočítava do kruhu a podľa svetových
strán. Zrejme je tento typ almanachu napojený na konkrétny typ rituálu napojený na posvätný priestor, ako to opisuje napríklad aj Diego de Landa v Relación de las Cosas de Yucatán. Základom tohto almanachu je iba jedno centrálne vyobrazenie väčšinou dvoch bohov
vykonávajúcich činnosť.
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Obr. 108 Príklad kruhového almanachu v kódexoch.

Ďalším typom je tzv. prekrížený almanach, ktorého základom sú dve božské postavy
a dva stĺpce červených a čiernych čísiel. Ide v podstate o dva rozdielne almanachy, ktoré sú
spojené do jedného vyobrazenia.
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Obr. 109 Prekrížený almanach z Drážďanského kódexu.

Posledným typom almanachov je tzv. in extenso almanach, ktorý nie je príliš veľmi
rozšírený. Prakticky ide o vyobrazenie všetkých znakov 260-dňového kalendára tak ako dni
idú za sebou.
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Obr. 110 Strana z Madridského kódexu, ktorá obsahuje úryvok z tzv. in extenso almanachu.
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Obr. 111 Príklad fungovania almanachu v Madridskom kódexe.

TABUĽKY

Tabuľky sú síce tiež súčasťou obsahu kódexov, ale v oveľa menšej miere. Skoro všetky
tabuľky sa nachádzajú v Drážďanskom kódexe a jedna v Parížskom kódexe. Tabuľky nie sú limitované cyklami Tzolk’inu, ale obsahujú jeden alebo viac Dlhých počtov, ako základný dátum odkiaľ sa celá časť počíta. Obsahujú častokrát aj násobky súčtu celej tabuľky, čo znamená, že sú predurčené, aby boli použité viac krát. Preto pokrývajú oveľa väčšie časové periódy. Napríklad tabuľka zatmení v Drážďanskom kódexe pokrýva čas viac ako 33 rokov a Venušine tabuľky dokonca viac ako 104 rokov. Tabuľky, ktoré reprezentujú dlhší časový úsek sú
viac v komprimovanom formáte, než tie, ktoré zaznamenávajú menšie časové periódy.
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Veľmi špecifickou tabuľkou v kódexoch je tzv. tabuľka Marsu, ktorá je v podstate kombináciou tabuliek, teda násobkov celej tabuľky a štandardného almanachu.

Obr. 112 Strany D.43b - D.45b, ktoré reprezentujú tzv. tabuľky Marsu.

STRANY SO SÚHVEZDIAMI V PARÍŽSKOM KÓDEXE (P.23 – P.24)

Ak je reč o zodiakálnych stránkach v Parížskom kódexe, tak pod tým rozumieme posledné dve strany tohto kódexu (Obrázok 3.4). Vo svojej práci budem používať zaužívane
stránkovanie, ktoré navrhol Bruce Love (Tabuľka 1). Napriek tomu, že okraje a rohy oboch
stránok sú prakticky nenávratne zničené, sú stále v najzachovalejšom stave na rozdiel od ostatných stránok kódexu. Rozvrhnutie jednotlivých častí je typologicky iné, ako napríklad pri
záznamoch o ukončení k´atunov. Približne 1/3 od horného okraja tvorí hieroglyfický text rovnako na oboch stranách. Štýl písma je typický pre poklasické kódexy. Zaujímavé na tomto
texte je to, že je písaný zrkadlovo. Podobne ako napríklad známy nástenný preklad 25 z klasického mesta Yaxchilán. Na základe pravidiel mayského hieroglyfického písma, sa glyfy čítajú v stĺpcoch po dvoch, zľava doprava a z hora dole. Niektoré glyfy sú v tvare hlavy a môžu

151

byť antropomorfné i zoomorfné a pomáhajú nám určiť aj smer čítania, resp. či nejde o zrkadlové zobrazenie glyfov. V prípade glyfického písma na posledných dvoch stránkach ide o zrkadlové zobrazenie. Čiže systém čítania tu bude presne opačný – sprava doľava. Je však zaujímavé, že tento štýl zrkadlového zobrazenia hieroglyfického textu v tomto kódexe je badateľný iba na posledných troch stránkach, vrátane zodiakalných.
Tabuľka je zložená výhradne z údajov kalendára Tzolk´in, ktoré sú usporiadané v piatich radoch a trinástich stĺpcoch. Chýbajú akékoľvek údaje tzv. Dlhého počtu, alebo kalendára
Haab. Tabuľku tvorí iba 5 cyklicky sa opakujúcich dátumov kalendára Tzolk´in a to: Lamat,
Eb, Kib, Ajaw a K´an. Numerický člen každého z dátumov je vzrastajúci v rámci riadku po
dvoch (teda 1 – 3 – 5 – 7 - atď.), resp. klesajúci (teda 10 – 8 – 6 – atď.). Minimom a maximom
je 1 a 13. V rámci stĺpca dátumy majú vždy rovnaký numerický člen. Prehľadnejšie je to však
vyobrazené v Tabuľke 7. Okrem údajov z Tzolk´inu tu môžeme spozorovať aj tzv. korekčné
čísla, ktoré sa nachádzajú pod, resp. nad jednotlivými stĺpcami v rovnakom vzrastajúcom /klesajúcom cykle po dvoch. Tieto čísla sú tyrkysovej farby a o ich presnom význame budem hovoriť nižšie.

Obr. 113 Päť dátumov kalendára Tzolk´in, ktoré sa vyskytujú v Parížskom kódexe.
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Najdôležitejším krokom je zistenie, ktoré čísla sú priradené jednotlivým dátumom a
aký je smer počítania. Na základe toho, že ide o reverzné zobrazenie glyfov a prakticky celej
stránky, čo dokazujú aj symboly jednotlivých dní Tzolk´inu , je treba preskúmať vzťahy čísiel
a dátumov detailne. Je pravidlom, že v epigrafii je numerický člen priraďovaný buď v pozícii
prefixu alebo superfixu. Ak sa však v našom prípade jedná o reverzné, teda zrkadlové zobrazenie, jednotlivým dátumom by nemali zodpovedať znaky po ich ľavej strane, ale práve naopak – po pravej strane. Pri detailnom pohľade na tabuľku si však nemôžeme nevšimnúť jemné
ohraničenia znakov kalendára z pravej strany, teda líniu medzi znakom a číslom. To pravdepodobne znamená, že aj napriek reverznému zobrazeniu glyfov, prislúchajú jednotlivým dátumom numerické členy vždy z ľavej strany. Otočenie glyfov by tu teda signalizovalo, resp.
udávalo smer počítania, ktorý by bol zľava – doprava (teda zo strany 24 na stranu 23).
Tým, že sme identifikovali jednotlivé znaky kalendára v tejto tabuľke, zisťujeme aj aké
sú vzťahy medzi jednotlivými pozíciami v tabuľke. Medzi jednotlivými dátumami je 28-dňový
rozdiel a to znamená, že jeden riadok predstavuje 364 dní. Počítanie začíname na pozícii A1,
teda 12 Lamat. Po 28 dňoch nasleduje 1 Kib a celý riadok je zakončený dňom 10 K´an, čo je
364tý deň. Celá tabuľka je teda tvorená piatimi 364-dňovými cyklami, ktoré spolu tvoria jeden
veľký 1820 dňový cyklus, čo je presne sedem kompletných cyklov kalendára Tzolk´in.

153

Obr. 114 Zrekonštruovaná kalendárna tabuľka Tzolk´in.

Tabuľka 14 Prehľadné zobrazenie kalendárnej tabuľky Tzolk´in z Parížskeho kódexu.
Strana
23

A

13
4
10
K'an

B

12

11
13

Strana
24

10

9

8 Kib

Lamat

4 Ajaw

2 Eb

8
7
13
K'an

Lamat

8
Ajaw

6 Eb

4 K'an

2 Kib

13
Lamat

11
Ajaw

9 Eb

7
K'an

C

10
Eb

8 K'an

6 K'ib

4
Lamat

2
Ajaw

13 Eb

11
K'an

9 Kib

Lamat

5 Ajaw

3 Eb

1
K'an

D

10
Kib

8
Lamat

6
Ajaw

4 Eb

2
K'an

13 Kib

11
Lamat

9
Ajaw

7 Eb

5 K'an

3 Kib

Lamat

10
Ajaw

8 Eb

6
K'an

11 Eb
5

9
K'an
3

7 Kib
1

5
Lamat
12

3
Ajaw
10

1 Eb
8

X

10

E
X

2

6

2
4 Kib
11

Lamat

9

13
Ajaw

7

6

5

11 Kib

Lamat

7
Ajaw

9

4

3

2

5 Eb

3
K'an

1 Kib

1
6
12
Lamat

5 Kib

Lamat

1
Ajaw

12 Eb

12 Kib

3

7

1

12
Ajaw
12
K'an

Podobný systém 364-dňových „ročných“ cyklov a 1820-dňových intervalov môžeme
vidieť na stéle 18 z mesta Machaquilá. Slúžilo na načasovanie ukončenia rôznych periód.
Bryan Just sa domnieva, že na tento systém mali určité vplyvy aj rituálne okolnosti, ročné
obdobia či poľnohospodárske účely.
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Obr. 115 Spodná časť strany P.23.
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Obr. 116 Spodná časť strany P.24.
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DEIFIKÁCIA KALENDÁRNÝCH DNÍ

-

Čísla a dni kalendárov (260 a 365) boli deifikované
-

F. Nuňez de la Vega (1702)
-

Dni 260 dňového kalendára v Chiapase
-

-

-

13 Tox – diabol

Momostenango
-

K´iche´ovia

-

Bohovia nazývaní ako „páni“, ktorí vládli jednému dňu

Jacaltenango
-

Personifikácia dní

-

Majú na starosti daný deň

-

Nosiči rokov
-

-

Pohania

Prichádzajú do úradu

Kanjobalovia
-

20 dní
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-

4 alcaldes del mundo
-

-

Každý piaty deň

16 mayores

Mamovia
-

Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala

-

„Toto sú mocní bohovia. Najmocnejšími zo štyroch je deň k´mané (nazývaný
aj ako ee), pričom ostatné – noj, ik a t´ce sú rovnaké. Mamský rok je vždy ohlasovaný jedným z alcaldov, a tento alcalde je hlavný alcalde pre tento rok a zjavuje sa každých dvadsať dní.“
-

-

-

k´mané
-

Náš malý otec

-

ceremónie s kvetmi v Cumanchun

noj, ik, t´ce
-

reprezentujú pohorie Todos Santos

-

sú spájaný so svetovými stranami a farbami

Ixilovia, Jacaltékovia
-

Nosiči rokov
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-

živé bytosti

-

náš otec / náš otec kráľ / alcalde

-

Quej, E, No´j, Ik´
-

-

Chilam Balam

mužský prefix aj- / ah-

ah oxlahun Ahau
-

pán trinásty Ahau /ten trinásteho Ahau
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PRAKTIKY A RITUÁLY DLHÉHO POČTU

CEREMÓNIE UKONČENIA CYKLOV

Rituály, ktoré sú spojené s kalendárom Dlhý počet môžeme vidieť hlavne na klasických mayských stélach a nápisoch. Sú to väčšinou praktiky, ktoré sú napojené na ukončenia
väčších cyklov.

BAK’TUN
Oslavy zavŕšenia bak’tunov neboli až tak oslavované. Občas sa stalo, že prišlo k informácii o budúcom ukončení cyklu 10 Bak’tunu, pri ktorom bude prítomný Aj Numsaaj Chan
K’ihnich z mesta Naranjo. Dôvod, prečo takéto cykly neboli príliš oslavované je jednoduchý.
Počas neskorého predklasického a celého klasického obdobia prišlo k ukončeniu bak’tunu iba
tri krát. (Tabuľka 15)
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Tabuľka 15 Tri možné oslavovanie ukončenia bak´tunu počas neskoro predklasického
obdobia a klasického obdobia.

161

K’ATUN
K’atuny, resp. winikhaaby boli oslavované omnoho častejšie. Zavŕšenie 20 ročného
cyklu bolo sprevádzané veľkými oslavami a mayskí panovníci počas tohto obdobia najviac
vztyčovali stély. (Obr. 117, Obr. 118)Dokonca jeden z kráľovských titulov bol X winikhaab
ajaw, kde X znamená počet oslávených k’atunov. Napr. 5 Winikhaab ajaw znamená, že kráľ
oslávil ukončenie 5 k’atunov, z čoho môžeme vyčítať, že kráľ bol starý od 80-100 rokov.

Tabuľka 16 Prehľad ukončenia k´atunových cyklov v rámci 9-teho bak´tunu.

162

Obr. 117 Stéla 10 z mesta Seibal.
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Obr. 118 Stéla 16 z mesta Tikal.
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K’atuny mali svoje dôležité postavenie aj v kalendárnej symbolike. V niekoľkých mestách sa stavali oltáre, na ktorých bol glyf kalendára Tzolk’in – Ajaw s príslušným koeficientom.
Tieto glyfy predstavovali názvy k’atunov, počas ktorých boli tieto monumenty vytvorené.
(Obr. 119, Obr. 120)

Obr. 119 Oltár 3 a 19 z mesta Caracol (Autor- John Montgomery).
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Obr. 120 Tikal, Oltar 14.
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½ KATUN
Nemenej dôležité boli aj oslavy polk’atunu, teda oslavy uplynutia 10-rokov. Počas
týchto osláv boli tiež vztyčované stély podobne ako pri k’atunoch.

Tabuľka 17 Príklady oslavy polk´atunov v rámci 9. baktunu.
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OSLAVY HAABOV
Na niektorých stélach máme aj oslavy jednotlivých Haabov. Veľmi pekný príklad vidíme na stéle J z mesta Copán. Sú tu vypísané jednotlivé haaby počas jedného k’atunu, pričom každý haab tu je špeciálne pomenovaný.

Obr. 121 Copan, Stela J
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1/8 Z WINIKHAABU
Veľmi špecifický typ rituálov, ktoré sú spojené s Dlhým počtom, môžeme vidieť v Palenque. Ten sa viaže na tzv. preberanie povrazu. Oslavuje sa vždy po zavŕšení k’atunu a po
uplynutí určitej doby, konkrétne 1/8 winikhaabu.

Obr. 122 Príklady z hieroglyfického písma rituály preberania povrazu.

Obr. 123 Preberanie povrazu na monumente z Palenque.
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STVORENIE SVETA

-

Kozmogónia
-

Niekoľko verzií stvorenia sveta
-

-

Coba
-

-

Stela 23

Palenque
-

-

Monument 34

Copán
-

-

Stela C, Oltár P´, Zoomorf G

Tonina
-

-

Stela 1, Stela 3, Stela 5

Quiriguá
-

-

Lokálne naratívy

Chrám kríža, Chrám slnka

Piedras Negras
-

Oltár 1
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Obr. 124 Stéla 1 z Coba.
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Obr. 125 Stéla 3 a 5 z Coba.
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Obr. 126 Zoomorf G z mesta Quirigua.
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Obr. 127 Detail na hieroglyfický text zo Zoomorfu G z Quirigua.
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Obr. 128 Monument 34 z Tonina.

Obr. 129 Oltár 1 z Piedras Negras.
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Obr. 130 Predná a zadná strana stély C z Quirigua.
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Obr. 131 Iniciačná séria stély C z Quirigua.
13.0.0.0.0 4 Ajaw 8 Kumk´u
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Obr. 132 Mytologický text zo stély C z Quirigua.

178

Obr. 133 Dynastický text zo stély C z Quirigua.

179

Obr. 134 Váza siedmych bohov, ktorá je spojená so stvorením sveta.

180

Obr. 135 Hieroglyfický text z jadeitovej masky.

181

Obr. 136 Panel z La Corona.

182

Obr. 137 Monument z mesta Tortuguero.
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Obr. 138 Detail na monument 6 z mesta Tortuquero.
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Obr. 139 Hieroglyfický text z Chrámu nápisov v Palenque (Autor- Linda Schele).

185

RETROSPEKTÍVNE A BUDÚCE KONCE PERIÓD

SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI TOHO ISTÉHO KRÁĽA
Aj Numsaaj Chan K‘ihnich
-

Stéla 38, Naranjo
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Obr. 140 Stéla 38 z mesta Naranjo.
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Obr. 141 Tri k´atuny, na ktoré odkazuje stéla 38 z Naranja.

BUDÚCE SLÁVNOSTI TOHO ISTÉHO KRÁĽA
-

Naranjo, Oltár 1
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Obr. 142 Oltár 1 z mesta Naranjo.

RITUÁLY SÚČASNÉHO KRÁĽA S NAPOJENÍM NA PREDCHODCOV
-

Stéla 31, Tikal
-

8.14.0.0.0, 8.17.0.0.0, 8.18.0.0.0, 8.19.0.0.0 a 9.0.0.0.0
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Obr. 143 Stéla 31 z mesta Tikal.

RITUÁLY VYKONANÉ BOŽSTVOM / MÝTICKÝM PREDCHODCOM V RÁMCI
SÚČASNÉHO VEKU, ZNOVU VYKONANÉ SÚČASNÝM KRÁĽOM
-

Panel W, Chrám 4, Tikal
-

5.0.0.0.0 12 Ajaw 3 Sak

-

7.10.0.0.0 13 Ajaw 18 Pax

190

Obr. 144 Panel W, Chrám IV., Tikal.
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RITUÁLY VYKONANÉ BOŽSTVAMI V PREDCHÁDZAJÚCOM VEKU
Stély A, D, E, F z Quiriguá a stéla C, J, N z Copánu

Obr. 145 Stela F, Quirigua. (Autor - Linda Schele).
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ČASOVÉ CYKLY DLHÉHO POČTU AKO NÁKLAD

-

Podobne ako „nosiči rokov“

-

Thompson (1978)
-

Koncept času ako náklad

-

Chilam Balam z Tizimínu
-

s. 2, 9, 10, 12, 13
-

tu kin u ch´a cuch
-

v tom čase/dni vzal náklad

-

viazanie nákladu k´atunu

u kax cuch katun

-

tu kin u kaxal u cuch ah ho Ahau
-

na ten deň (v tom čase) viazania nákladu pre pána piateho Ajaw
-

putovanie

193

Obr. 146 Stela D, Copán.

194

Obr. 147 Ixkun, Stela 2.
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ČASOVÉ CYKLY KRÁTKEHO POČTU AKO „NÁKLAD“

Správa o veciach na Yucatáne, Diego de Landa

„Indiáni nemali len svoj spôsob počítania rokov a mesiacov, ako už bolo povedané a opísané
vyššie, ale mali aj určitý spôsob počítania vekov a svojich vecí podľa období, ktoré určovali po
dvadsiatkach rokov, pričom počítali 13 dvadsiatok s jedným z dvadsiatich písmen, ktoré označovali dni, a nazývali ich Ahau; a to bez poriadku, zostupne, ako to znázorňuje nasledujúci
kruh:
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Obr. 148 Vizualizácia k´atunového kolesa z Relacion de las cosas de Yucatán.

„Vo svojom jazyku ich nazývali katuny a pomocou nich obdivuhodne počítali svoje obdobia,
preto to bolo také jednoduché aj pre starca, o ktorom som hovoril v prvej kapitole, ktorý si
dokázal takto pripomenúť udalosti spred tristo rokov. Ak by som nevedel o tomto ich spôsobe
počítania, neveril by som, že je možné spomenúť si na také dlhé obdobie. Ak bol ten, kto
usporiadal toto počítame katunov, diabol, nariadil to, ako to má vo zvyku, na svoju počesť; ak
to bol človek, musel to byť dobrý modloslužobník, pretože týmito svojimi katunmi spôsobil
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všetky hlavné klamstvá, veštby a bludy, ktorými boli títo ľudia, okrem svojich vlastných trápení, bezo zvyšku balamutení. „

„Takéto bolo učenie, ktorému najviac dôverovali, najviac si ho cenili, a ktoré neovládali ani
všetci kňazi. Postup, ktorý mali na počítanie svojich vecí a na robenie svojich veštieb pomocou
týchto výpočtov, bol nasledovný: vo svojom chráme mali dve modly zasvätené dvom z ich
znakov, prvú, rozoznateľnú podľa kríža, ktorým som hore označil príslušný znak na kruhu, uctievali a robili pre ňu všetky bohoslužby a obete preto, aby sa uchránili od pohrôm, ktoré by
prinieslo týchto dvadsať rokov, a počas desiatich rokov, ktoré ešte do celej dvadsiatky chýbali, nerobili nič iné, než že jej pálili kadidlo a uctievali ju. Keď dvadsať rokov prešlo, začali sa
riadiť veštbami druhej modly, robili pre ňu obete a keď odtiaľ vybrali prvú modlu, druhú tam
uctievali ešte ďalších desať rokov.
Verbi gracia: Indiáni tvrdia, že Španieli definitívne dorazili do mesta Mérida na Vianoce roku
1541, čo bol presne prvý rok obdobia Buluc Ahau, ktorého rámček je na kruhu vyznačený krížom, a prišli v rovnakom mesiaci Pop, ktorý je prvým mesiacom ich roku. Ak by neprišli Španieli, boli by uctievali modlu Buluc Ahau až do roku 51, čo je desať rokov, a v desiatom roku
by vztýčili inú modlu na počesť Bolon Ahau, pokračovali by v uctievaní predchádzajúcej v súlade s proroctvami až do roku 61;„
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„...potom by ju odniesli z chrámu a nahradili modlou Uuc Ahau, pričom by nasledovali proroctvá Bolon Ahau ďalších desať rokov; a takto by ich vystriedali všetky. Spôsob, akým uctievali tieto svoje katuny po 20 rokov a po 10 rokov vychádzal z ich povier a bludov, ktorých bolo
toľko a boli také nesmierne, že oklamali týchto jednoduchých ľudí tak, až to vzbudzuje úžas.
Avšak nie u tých, ktorí majú znalosti o zákonitostiach prírody a skúsenosť s tým, čo s nimi
dokáže urobiť diabol.“

-

K´atunový cyklus u Itzov

„Ich idoly a obrazy im ukazovali časy a veštby, alebo presnejšie, diabol, ktorému platili vo
forme kameňov. Čas je rozdelený na trinásť čísiel, pre každé samostatne jeden idol a jeho
kňaz, ktorý rozdeľuje veštby podľa udalostí. Týchto trinásť vekov sú rozdelené na trinásť častí,
ktoré rozdeľuje kráľovstvo Yucatánu a každý vek, s jeho idolom, kňazom a veštbou vládne v
jednom z týchto trinástich častí krajiny, podľa toho, ako boli rozdelené.“

Chilam Balam z Chumayelu

12 Ahau.

Kameň bol vzatý v Otzmal.

199

10 Ahau.

Kameň bol vzatý v Zizal.

8 Ahau.

Kameň bol vzatý v Kancaba.

6 Ahau.

Kameň bol vzatý v Hunacthi.

4 Ahau.

Kameň bol vzatý v Atikuh. Bol to katun, kedy vypukol mor. Bol to piaty

tun v katune 4 Ahau.
2 Ahau.

Kameň bol vzatý v Chacalna.

13 Ahau.

Kameň bol vzatý v Euan.

11 Ahau.

Na prvý deň bol kameň vzatý v Colox-peten.

200

Obr. 149 Úryvok z knihy Chilam Balam z Chumayelu.
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-

Chilam Balam z Maní

1 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Izamal.

12 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Zizal.

10 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Kuldche.

8 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Hunucmá.

6 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Chacalaá.

4 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Tixkulchá.

2 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Euan.

13 Ahau.

jeho kamene boli opracované v Colop Petén.

11 Ahau.

Španieli prišli, jeho kamene neboli opracované

On, pán 5 katunu, prenecháva svoju rohož, svoj trón. Príde iný pohár, iná rohož, iný trón, iná
vláda.
Je ohlásené, že „náklad“ pána 5 ahau padol a zavŕšil sa „náklad“ katunu.

Chilam Balam z Chumayelu
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Obr. 150 Vyobrazenie pána k´atunu z Chilam Balam z Chumayelu.
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Obr. 151 Trinásť pánov k´atunov z Chilam Balam z Chumayelu.

204

Obr. 152 Detailný rozpis k´atunového kolesa z Chilam Balam z Chumayelu.
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-

Chilam Balam z Maní

„Na 10 Ix, 1 Pop, počas Katunu 5 Ahau, padli z nebies vejár a kvety panovníka. Keď Amayte Ku
zasadol, bol pripravený na prichádzajúce velenie, s jeho pohárom, jeho rohožou, jeho trónom
a jeho posteľou. Potom bolo toto velenie zobraté preč. Bol opustený v čase, keď jeden kameň
bol uložený nad druhý a on sa zriekol práva, ktoré poznal od narodenia. Bol to čas prípravy
kalendára. Bol to čas, keď Ah Piltec požiadal o zhovievavosť a spalovač Ahtoc nazberal jeho
oheň, ktorým bolo žiara zo slnka. Kňaz dával stále pozor. S utrápenou tvárou pozrel na jeho
otca, ktorý sedel oproti a ktorý sa postil vždy s očami do nebies. Duša Aj Siyahtun-Chaca plakala. Bol to čas, kedy sa rozhodovalo, ktorý katun bude nasledovať po Katun 5 ahau, čas prosiť
v spojenie Ah Nitoe a Ah Mazuy. Nasledujúci deň Ah Kinchil zostúpil.“

Chilam Balam z Chumayelu

Katun 11 Ahau je určený nad rohožou, nad trónom, keď ho panovník ustanovil. Yaxal Chac je
jeho tvár k ich panovníkovi.

Katun 11 Ahau je určený v Ichcaanzihoo. Yax-haal Chac je jeho tvár.
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„Dnes je katun 3 Ahau. Čas sa chýli ku koncu jeho vlády. Je ukončený. Druhý zaberie jeho
miesto. Toto je Katun 1 Ahau, ktorý je uložený v dome Katunu 3 Ahau. Je tam jeho hosťom,
zatiaľ čo je mu moc predávaná od Katun 3 Ahau“
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KÓDEXY

Obr. 153 K´atunové strany v Parížskom kódexe.
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Obr. 154 Rekonštrukcia glyfických názvov k´atunov.
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Obr. 155 Detail na ikonografickú scénu z k´atunových strán v Parížskom kódexe.

K´atun je časová perióda, ktorá sa približuje 20 slnečným rokom, pričom sa skladá zo
7 200 dní . V klasickom a poklasickom období bol k´atun súčasťou tzv. Dlhého počtu, ktorý
bol využívaný na zaznamenávanie histórie. Podľa Bruca Lova bol však tento Dlhý počet v
poklasickom Yucatáne vymenený za k´atunový počet, teda za cyklus trinástich k´atunov. Historické udalosti boli potom zaznamenávané v k´atunových obdobiach a konkrétnejšie v tunových v rámci jedného k´atunu (Love, 1994:17). Tieto časové obdobia boli pomenované
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číslovkou a menom Ajaw. Teda napríklad K´atun 13 Ajaw. Vychádza to z jednoduchého systému mayského kalendára, kde zakončenie každého k´atunu pripadá na určitý deň kalendára
Tzolk´in a kalendára Haab. V prípade tzolk´inu to je vždy deň s názvom ajaw. Na základe
koeficientu dňa ajaw pri ukončení takéhoto k´atunu sa určí číslo celého cyklu k´atunu. V klasickom období koeficienty k´atunu nasledovali za sebou kontinuálne . Napríklad na stéle 3 z
mesta Piedras Negras je v texte ukázané ukončenie 14 k´atunu v deň 6 Ajaw 13 Muwan. (OBR.
3) V prípade používania k´atunových cyklov miesto Dlhého počtu v poklasickom období, to
sú práve koeficienty dňa ajaw pri ukončení periódy. Ak vezmeme do úvahy to, že kalendár
tzolk´in je zložený z trinástich čísiel v kombinácii s 20 dňami , v tom prípade za jeden cyklus
kalendára tzolk´in dostaneme maximálne 13 možných cyklov dňa ajaw. Avšak koeficienty
nebudú postupne za sebou nasledovať od 1 po 13. Na základe pravidiel kalendárneho kruhu
to bude v tomto tvare: 1 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 3 (Love, 1994:17). Teda
po ukončení k´atunu s dátumom tzolk´inu 1 ajaw, ďalší k´atun sa ukonči s dátumom tzolk´inu
12 ajaw. A týmto menom bude samotný k´atun aj nazvaný.
Prvých 12 strán je teda zasvätených tzv. k´atunovým pánom. Prvá strana je však kompletne
zničená, ale podľa jemných detailov môžeme predpokladať, že táto strana nebola súčasťou
tzv. k´atunových strán. Až druhá strana nám ponúka obsiahlejšie informácie aj napriek podstatnej deštrukcii niektorých častí.(OBR.1) Pomer zachovaných a zničených častí je približne
1:2. Sekcia a, teda tun-winalové počty sú zachované na 25%, pričom časť b približne na 50%.
Okrem textu je tu vyobrazená aj scéna s účasťou dvoch bohov.(OBR.4) Medzi týmito postavami sa nachádza na strane 2 fragment, ktorý predstavuje glyf ajaw avšak iba s náznakom
jednej bodky nad ním. Keďže sa táto bodka zachovala na ľavej strane nad glyfom, môžeme s
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veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že tá istá bodka buďe aj na pravej strane nad glyfom. Tým pádom by išlo o k´atun 2 ajaw. Podľa predstaveného postupu k´atunových názvov
vyššie, môžeme predpokladať ďalší k´atun s označením 13 ajaw. Ten aj reálne je na ďalšej
strane, teda strane 3. Vyobrazené sú tu skoro kompletne obe postavy spolu s vtáčikom, konkrétne kolibríkom. Nad ním vidíme symbol ajaw a po jeho pravej strane číslovku 13. Postupnosť k´atunov v Parížskom kódexe je teda nasledovný: 2 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 12 – 10 –
8 – (6 – 4). Bruce Love aj Harvey a Victoria Bricker súhlasia, že k´atuny 6 ajaw a 4 ajaw boli na
stranách, ktoré sú však dnes zrejme nenávratne stratené (Love, 1994:17; Brickers 2011:357).
K´atunový cyklus teda predstavuje periódu trinástich k´atunov, to je približne 256 rokov
(Brickers, 2011:357). Podľa Barreru a Morleyho by tieto k´atunové cykly mohli mať svoje
miesto v rokoch 987 – 1244, alebo 1244 – 1500 (Barrera a Morley, 1949:Fig. 2).
K´atunová sekcia sa dá rozdeliť na tri časti. Hlavnou časťou je vyobrazenie slávnostnej
scény, alebo rituálu. Nad ňou sa nachádza horizontálny hieroglyfický text a po ľavej strane
scény sa nachádza vertikálny text, obom sa budem podrobne venovať nižšie. Ústredný element je teda ilustrácia, ktorá je plná informácii o rituáloch, tie sú však zložitejšie na interpretáciu. Je však jasné, že pán k´atunu stojí na ľavej strane, pričom drží hlavu boha K9. Boh K tu
slúži ako „odznak vládnutia“. Jeho meno je K´awiil, veľmi rozšírený aj v klasickom období. Pri
nohách pána k´atunu sa nachádzajú obetiny, pravdepodobne vo forme kukuričných placiek.
Znamením k´atunu je vták, ktorý sa nachádza na každej scéne a nie vždy je rovnaký. Je

9

Boh K – označenie boha na základe Schellhasovho triedenia bohov.
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vyobrazený pred pánom k´atunu. Na pravej strane scény sa nachádza druhé božstvo, to je
však na viacerých stranách kompletne zmazané. Tam, kde sa dá vidieť, je vyobrazený ako sedí
s prekríženými nohami na nebeskom páse, ktorý reprezentuje nebeskú sféru (Špoták 2011:
11-24). Medzi nebeským pásom a božstvom však môžeme vidieť kajmana, ktorý tu pôsobí vo
forme výstelky trónu a prečnieva cez neho.
Ako som spomínal vyššie, každý z pánov k´atunu, teda božstvo naľavo, drží na rukách
hlavu boha K. Ten slúží ako symbol autority, panovania. Rovnakú, keď nie väčšiu, dôležitosť
mal v klasickom období, kde je často vyobrazený na stélach a prekladoch. Panovníci na nich
držia sošku boha, ktorého jedna noha je hadia. Tento symbol sa objavuje hlavne pri korunovácii panovníka, ako naprílad v meste Palenque (Love, 1994:18).(OBR. 5) Identifikácia pánov
k´atunu, je však veľmi obtiažna. Menšiu pomocnú ruku nám podáva vertikálny text na ľavom
boku strany. Ten je rozdelený na tri stĺpce, pričom ten najkrajnejší nie je skoro vôbec vidieť.
Stredný a pravý však spolu tvoria jeden text10. (OBR. 6) Bruce Love identifikuje glyf A1 ako
hel (Love, 1994:18), dnes však vieme, že sa číta ako tz´ak ajaw (Vail a Hernández, 2011: online). Zloženie glyfu je následovné – T168.T573b.T130 11 (AJAW.TZ´AK.wa). Koreň slova
TZ´AK sa dá preložiť ako „byť celý, kompletný“ (Stuart, 2011:3). Love preberá interpretáciu
tohto glyfu od Thompsona (1950: 160-162), pričom ho chápe niečo ako „zmena“ alebo

10

Pravidla mayského hieroglyfického textu – píše sa v stĺpcoch po dvoch. Z hora nadol, z ľava do prava.

11

Je to tzv. Thompsonovo číslo. Sir Eric Thompson vytvoril katalóg glyfov a zosystematizoval ich pod nu-

merickým označením. Predstavuje jednotný všeobecný systém aﬁxov a logogramov, ktorý sa využíva aj v
dnešnej epigraﬁi.
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„následovník“ (Love, 1994: 19). Gabrielle Vail ponúka v databáze svojej webstránky Maya Codices (www.mayacodices.org) podobný preklad, ako pán postupnosti, následnosti. Tak isto,
ako napríklad v Drážďanskom kódexe, na stranách 25 – 28 sa nachádza tento glyf, ktorý ohlasuje nastúpenie k moci rôznych božstiev. Napríklad tz´ak-ni ajaw K´awiil („K´awiil je ďalším
panovníkom“). (OBR.7) V tomto texte patrí prvý riadok menu božstva, ktoré je vyobrazené na
danej strane. Za ním nasleduje niekoľko ďalších mien božstiev, ktorým vždy predchádza tz´ak
ajaw. Táto séria je vždy zakončená „dýmiacim ak´balom“, teda glyfom T1064. Gabrielle Vail
ho identifikuje ako možného K´awiila, avšak ten býva najčastejšie zobrazený pod glyfom
T1020. Neprekladá ho ani Bruce Love, ale ponúka interpretáciu, že ide o značku znamenajúcu
zakončenie série. Podľa Taubeho môže naozaj ísť o boha K, resp. symbolizovanie hlavy boha
K, ktorú drží každý s k´atunových pánov (Love, 1994: 19 - 20).
Ku k´atunom sa vyjadruje aj Diego de Landa vo svojom Relación de las Cosas de Yucatán: „Indiáni nemali len svoj spôsob počítania rokov a mesiacov, ako už bolo povedané a opísané vyššie, ale mali aj určitý spôsob počítania vekov a svojich vecí podľa období, ktoré určovali
po dvadsiatkach rokov, pričom počítali 13 dvadsiatok s jedným z dvadsiatich písmen, ktoré označovali dni, a nazývali ich Ahau; a to bez poriadku, zostupne, ako to znázorňuje nasledujúci
kruh12:“ (Kováč, 2010: 265). Landa hovorí o tom, že boli zapísané mená bez poriadku, čo bolo
vysvetlené v tejto štúdii vyššie, teda zrejme mu nebol celkom jasný systém počítania týchto
k´atunov. Ako sa dočítame v Landovi, k´atunove slávnosti boli pre Mayov naozaj dôležité,

12

Obrázok 8.
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pretože ďalej hovorí: „...pretože týmito svojimi katunmi spôsobil všetky hlavné klamstvá, veštby
a bludy, ktorými boli títo ľudia, okrem svojich vlastných trápení, bezo zvyšku balamutení. Takéto
bolo učenie, ktorému najviac dôverovali, najviac si ho cenili a ktoré neovládali ani všetci kňazi.“
(Kováč, 2010:266). Z Landovho opisu je teda jasné, že obdobia jednotlivých k´atunov mali
svoje vlastné proroctvá a veštby, ktorými sa ľudia riadili. V horizontálnom texte sa podobné
veštby nachádzajú a venovať sa nim budeme nižšie.
Problematická je analýza tretieho prvku v zobrazenej k´atunovej scéne. Ide o postavu, ktorá
sedí na nebeskom páse a kajmanovi. Najjasnejšie je vyobrazená táto postava na strane 3, pričom na stranách 5, 6, 7, 11 iba čiastočne. Bruce Love na základe výpovede kňaza Andrésa de
Avendaña y Loyolu, podľa ktorého k´atunové rituály potrebovali „idol“, kňaza a proroctvo,
tvrdí, že táto postava nie je zobrazením boha, ale človeka, teda kňaza. Na trónoch v klasickom období, z miest ako Piedras Negras, alebo Naranjo, sedeli tiež ľudia (Love, 1994: 23 –
25). Je to však odvážne tvrdenie, aj na základe toho, že ide o postavy, ktoré sú vyobrazené na
prevažne deštruovanej oblasti kódexu a teda je zložitejšie ich presnejšie identifikovať. A samozrejme, v kódexoch môžeme vidieť mnohé vyobrazenia postáv na nebeskom páse, ktoré
nepredstavujú nič iné, než bohov a nie ľudí13. Nebeský pás ako trón by v klasickom období
reprezentoval symbol svätosti panovníka a božský atribút.

13

Napríklad strany 45 – 50 v Drážďanskom kódexe.
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