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Mayská kozmológia
z Parížskeho kódexu:
Podsvetie a nebesia
na stranách P.21 a P.22
J AKUB Š POTÁK
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Pages P.21 and P.22 represents a very specific part of the Paris Codex. Most likely, it is not any kind of
prediction or prophecy. Rather, it is probably the grouping of several various scenes taking place in
the same world. The first scene can be defined by sitting Pawahtuns on the skyband. Their specific
sitting position indicates inactivity, or the rest position. The skyband separates them from the rest of
the scene, which is more difficult to interpret. The second scene appears to be the two gods of Underworld, both of which arise from the serpent’s maw. Other scenes surrounding the gods do not appear
to be directly connected to each other. Finally, everything is linked by the specific green rope, which
also appears on the previous section with Table with day-signs; however, in another context and another function. The black background may depict scenes taking place in the Underworld, or it could
symbolize the time before the Creation of the world, similarly to what is seen on the vase of Seven
gods (K2796). Although it is not possible to see the edges of the pages, one can assume that this is not
the same rope. A similar rope can be found on a ceramic vessel (K0688), but in this case tangles are
formed by the bodies of snakes. The scene from this vase represents descending to the Underworld,
which also displays a dark background. Hypothetically, the dark background on pages 21 and 22 can
represent a similar principle to the dark background on ceramics from the Classic period.
Keywords: Maya codices, Paris Codex, Postclassic, Underworld, eclipses, death
Úvod a mayské kódexy

Mayské kódexy sú jedným z najdôležitejších zdrojov
pre štúdium epigrafických a ikonografických prvkov
poklasickej mayskej kultúry. Formátom veľmi podobné
leporelám, sú vytvorené z podkôrových vlákien divého
figovníka, pričom dôležitú časť tvorila jemná vápencová vrstva po celom povrchu kódexu, na ktorú sa neskôr maľovali hieroglyfy a ikonografia. Na základe
koloniálnych zdrojov predpokladáme, že kódexy obsahovali rôzne druhy informácií, ktoré mohli mať aj historický základ. Z veľkej časti však mali rituálny, mytologický a astronomický charakter. Tento druh informácií
bol prezentovaný vo forme tabuliek, kde bol čas zazna1

menávaný s pomocou kalendára Dlhého počtu a tzv. almanachov, ktoré boli organizované na základe 260 dňového kalendára (Vail – Aveni 2009: 3). Mayské kódexy
sú organizované do určitých štruktúr, ktoré sú z veľkej
časti fixné. Strany sú rozdelené na horizontálne registre,
nazývané aj ako t’oly,1 pričom samotné registre sú delené následne na rámy, ktoré často obsahujú predpovede a veštby.
Kódexy, ktoré sa do dnešného dňa dochovali, boli
s najväčšou pravdepodobnosťou produkované v neskorom poklasickom období. Z rôznych koloniálnych zdrojov, napr. od Diega de Landu, vieme, že Mayovia produkovali kódexy aj v čase conquisty (Tozzer 1941: 27-29).

V rámci strany môžu byť rozdelené aj vertikálne. Jeden t’ol, ktorého názov začal používať Thompson (1950), je od druhého oddelený hrubou červenou čiarou.
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z oblastí dnešného stredného Mexika, pričom počet dochovaných kníh je podstatne väčší. Stredomexickí pisári vytvárali knihy, ktoré zaznamenávali politické udalosti, rodokmene, tribúty, mytologické udalosti či
náboženské záležitosti (Vail – Hernández 2013: 23).
Neobsahujú veľa hieroglyfického písma, dôraz je kladený hlavne na ikonografiu. Základným cyklom, pomocou ktorého sú vytvárané almanachy v mexických
kódexoch, je 260-dňový kalendár tonalpohualli, ktorý
pracuje na rovnakom princípe ako mayský Tzolk‘in.4
Solárny rok je nazývaný xihuitl a je vytváraný rovnakým spôsobom ako mayský Haab.5

Parížsky kódex a zrkadlové strany

Obr. č. 1: Prekresba strán P.21b a P.22 z Parížskeho kódexu.
(Autor: Jakub Špoták.)

Mnohí španielski kronikári dokonca tvrdia, že osobne
videli mayské knihy (Vail – Aveni 2009: 8). Namiesto zaznamenávania historických udalostí, napríklad v podobe monumentálnych nápisov, bol obsah týchto textov
viac ezoterický, astronomický a kalendárny, pričom sú
tieto údaje prezentované vo forme almanachov a predpovedí (Kettunen – Helmke 2018: 37). Historické záznamy, v zmysle informácií o živote jednotlivcov či
celých dynastií, nie sú v týchto textoch uvádzané. Namiesto toho sú v popredí najmä mytologické udalosti, kde
hlavnú úlohu hrajú bohovia,2 ktorých pôsobenie a atribúty sú reflexiou potrieb ľudí v praktickom živote, napr.
pri bežných prácach.3 Objavuje sa tu však zaujímavé
prepojenie medzi aktuálnym svetom a mytologickým
časom. V niektorých častiach sa kalendárny záznam odvíja od dňa stvorenia sveta, teda od dátumu 13.0.0.0.0 4
Ajaw 8 Kumk’u (13. august, 3114 p. n. l.).
V celej Mezoamerike môžeme nájsť okrem mayských kódexov aj iné knihy, ktoré sa formátom podobajú práve tým mayským. Ide predovšetkým o kódexy
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Parížsky kódex môžeme tematicky rozdeliť na niekoľko
sekcií. Tou prvou a najvýraznejšou je sekcia s tzv. k’atunovými stranami (P.02 – P.12), ktorá zaberá celú prednú
časť kódexu. Zadná časť kódexu je rozdelená na tri sekcie – Strany boha C (P.15 – P.18), strany nosičov rokov
(P.19 – P.20) a tzv. zrkadlové strany (P.21 – P.24). Túto
poslednú sekciu môžeme rozdeliť ešte na tri podsekcie,
ktoré sú tematicky odlišné, avšak spája ich spôsob, ako
boli napísané, teda zrkadlovo.
K’atunové strany predstavujú proroctvá rozdelené
pre cyklus trinástich k’atunov na trinásť dvadsaťročných období. V rámci týchto strán tu môžeme nájsť aj
proroctvá pre menšie časové úseky, ako sú tuny (360
dní) a winaly (20 dní). Ústredná ikonografická scéna
ukazuje preberanie moci pre božstvo, ktoré má vládnuť
nad konkrétnym k’atunom (Špoták 2017). Strany boha
C sú rozdelené na tri registre, alebo t’oly. Registre A a B
predstavujú almanach Boha C a spodný register zasa
almanach boha B, Chaahka. Strany nosičov rokov predstavujú proroctvá, ktoré sa viažu na jeden 365-dňový
cyklus definovaný dňom kalendára Tzolk’in, ktorý spadá na prvý deň roka – 0 Pop.
Zrkadlové strany sú unikátom v rámci mayských kódexov. Sú písané zrkadlovou formou, čo platí pre hieroglyfické písmo, kalendárne záznamy a s najväčšou
pravdepodobnosťou aj pre ikonografiu. Prvá časť zrkadlových strán sú tzv. tabuľky znakov dní. Tie boli vytvorené ako pomôcka zrejme na lepšiu organizáciu cyklov
v rámci 260-dňových almanachov v kódexoch. Ďalšou
časťou sú strany zásvetia (obr. 1), ktoré sú predmetom
tejto štúdie, a napokon slávna dvojstrana so súhvezdiami. Bruce Love nazýva túto dvojstranu „znaky noci“,
vychádzajúc z Barbary Tedlock a jej práce v Momoste-

Pre viac informácií o povahe mayských bohov pozri Kováč 2016a.
Okrem poľnohospodárskych aktivít to môžu byť aj maľovanie chrámu, vytváranie drevených sôch, alebo včelárstvo.
V Mezoamerike sú 260-dňové kalendáre vytvárané kombináciou čísiel 1-13 a znakov dní, ktorých je dvadsať.
Mezoamerické solárne kalendáre sú tvorené osemnástimi mesiacmi, ktoré majú dvadsať dní. Posledný mesiac je päť dňový, častokrát chápaný ako nešťastný.
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nangu, kde v k’ichejskom jazyku sú konštelácie a hviezdy nazvané ako retal ak’ab – znaky noci (Love 1994: 89).
Strany znakov dní zaberajú na strane P.21 iba približne 2/3 z celkového obsahu. Charakter tejto časti nasvedčuje, že pôjde o funkčnejšiu časť v porovnaní
s predchádzajúcimi dvomi stranami, kde sa nachádzajú
nosiči rokov. Kalendárna tabuľka reprezentuje funkčné
zaznamenávanie konkrétnych kombinácií kalendára
Tzolk’in, pričom je doplnená hieroglyfickým textom,
ktorý má nábožensko-mytologický charakter. Celá kalendárna tabuľka je previazaná lanom, do ktorého je
v spodnej časti strany uviazaný glyf k’in, teda slnko. To
sa nachádza v prúde vody, ktoré reprezentuje prudký
dážď a spojitosť s božstvom Chaahkom. Nedá sa nesúhlasiť s Bruce Loveom, ktorý spája tabuľku Tzolk’inu na
tejto strane s dažďovými rituálmi (Love 1994: 81).
Podstatná časť almanachov v kódexoch je postavená
na skupine piatich dní Tzolk‘inu,6 ktoré sú od seba oddelené čiernymi dištančnými číslami a konkrétny deň
je označený červeným koeficientom. V Madridskom
kódexe na strane M.79a je vyobrazený boh Z7 v strede,
pričom okolo neho sa nachádzajú červené koeficienty
a čierne dištančné čísla, ktorých súčet je 26. Almanach
po svojej pravej strane obsahuje desať znakov dní kalendára Tzolk’in, čím ho definuje ako „desiatkový“.
Veľmi podobná štruktúra sa nachádza aj v tabuľke znakov dní v Parížskom kódexe. Rovnaké zoskupenie sa
nachádza v tabuľke Parížskeho kódexu v treťom a piatom stĺpci. Cykly v almanachoch mohli byť teda odvodené z istého matematického systému, pre ktorý existovalo zrejme niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť
požadovaný výsledok. Mayovia mohli na niečo podobné využívať tabuľky podobné tej, ktorá sa nachádza
v Parížskom kódexe. Tento typ tabuliek mohol mať dôležité postavenie v rámci príprav rituálov a náboženských udalostí, alebo môže reprezentovať komplexný
almanach, ktorý mayskí kňazi používali na určenie
konkrétneho posvätného cyklu dní.

Strany zásvetia

Strana P.22 prezentuje veľmi špecifickú časť nielen Parížskeho kódexu, ale aj ostatných dochovaných mayských kníh. Nejde zrejme o žiadny druh predpovedí
alebo veštieb. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o zoskupenie rôznych scén, ktoré sa nachádzajú v rovnakom mytologickom svete. Prvá dominantná scéna sa
nachádza hneď pod hieroglyfickým textom, kde vidíme
sediace postavy a identifikujeme ich ako Pawahtunov.
Títo bohovia sedia na nebeskom páse a sú čiastočne
previazaní povrazom.
Druhá dôležitá scéna sa nachádza presne pod nebeským pásom a je popretkávaná rovnakým povrazom,
ktorý sa nachádza aj okolo bohov Pawahtunov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa táto scéna odohráva v podsvetí, keďže mnohé ikonografické prvky sú spájané
práve so smrťou. Vidíme tu dve postavy sediace oproti
sebe a pod nimi dve hadie monštrá, ktoré vychádzajú
z očí ťažko identifikovateľnej sediacej postavy. Okolo
tohto ústredného motívu sa nachádzajú ďalšie postavy,
ktoré sú zrejme navzájom prepojené už spomínaným
povrazom a presahujú zo strany P.22 až na stranu P.21b.
Hranice celej tejto komplexnej scény zásvetia, resp.
podsvetia sú definované hnedým pozadím. Tento typ
pozadia mohol vyjadrovať napríklad noc, tmu, resp. svet
ešte pred samotným stvorením. Niečo veľmi podobné
je vyobrazené aj na nádobe Siedmych bohov (K2796,
obr. 2), alebo na nádobe Jedenástich bohov (K7750).8
Práve na druhej menovanej je čisto čierne pozadie nahradené tmavou hnedou, podobne ako na stranách
P.21b a P.22 v kódexe. Spomínané nádoby reprezentujú
koncil bohov, ktorý sa viaže na dôležitý dátum stvorenia
sveta – 4 Ajaw 8 K’umk’u.9 Tomuto koncilu predsedá
v oboch prípadoch Boh L, ktorý sedí na jaguárom tróne
a fajčí cigaru. Sú tu prítomné jednoznačné znaky, ktoré
môžeme spájať so smrťou alebo s podsvetím.

Nebeský pás, previazanie lanom

Dôležitou súčasťou celého vyobrazenia je tzv. nebeský
pás10 a zelený povraz. Veľmi podobný druh povrazu bol
použitý aj na strane P.21a, kde je celá tabuľka so znakmi

6

Jeden cyklus „päťkového“ almanachu by mal teda 52 dní (5x52=260). Ďalšie varianty môžu byť postavené na štyroch cykloch
(4x65=260), prípadne na desiatich cykloch (10x26=260).
7 V mayológii sa udomácnil spôsob nazývania bohov pomocou písmen abecedy. Toto delenie zaviedol Paul Schellhas vo svojom
diele Representation of Deities of the Maya Manuscripts (1904). Urobil tak na základe početnosti vyobrazení v kódexoch a jednotlivých bohov prerozdelil na základe ich atribútov.
8 Obe vázy patrili známemu panovníkovi K’ahk‘ Tiliiw Chan Chaahkovi z mesta Naranjo. V rámci tzv. primárnej štandardnej
sekvencie sa hovorí aj o určení konkrétneho nápoja, pre ktorý boli tieto vázy určené. Ide o ixiimte’l kakaw, teda kakao zmiešané
s kukuricou.
9 V mayských hieroglyfických textoch má tento dátum špecifickú pozíciu. Nemusí byť sprevádzaný vždy aj dátumom Dlhého
počtu, teda 13.0.0.0.0, napriek tomu je veľká pravdepodobnosť, že odkazuje práve na túto udalosť.
10 Nebeský pás symbolizuje v mayskej ikonografii nebesia. V jednotlivých kartušách môžeme vidieť nebeské telesá, ako napríklad
Slnko, Mesiac, alebo aj Venušu.
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Obr. č. 2: Váza siedmych bohov (K2796). Vyobrazuje koncil bohov pred, alebo počas stvorenia sveta. (Autor: Justin Kerr,
www.mayavase.com.)

Obr. č. 3: Váza s vyobrazeným podsvetím (K0688). Bohovia sa nachádzajú medzi zauzlenými povrazmi. Tmavé pozadie naznačuje temnotu v danom svete. (Autor: Justin Kerr, www.mayavase.com.)
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Obr. č. 4: Nebeský pás zo strany P.22b. (Autor: Jakub Špoták.)

dní previazaná práve takýmto povrazom. V prípade
scény na strane P.22 pôjde zrejme o inú funkciu. Povraz
je jednoznačne uviazaný o nebeský pás na jeho ľavej
strane. Kvôli podstatnej deštrukcii vápennej vrstvy na
pravej strane kódexu nevieme s určitosťou popísať, či sa
aj tu nachádza rovnaké previazanie s nebeským pásom.
Vidíme však rozvetvenie na dve časti, pričom jedna
vetva pokračuje do spodnej scény. Ďalej však vidíme iba
čiastočné fragmenty. Povraz sa nachádza aj vo vrchnej
časti scény, t.j. nad nebeským pásom, kde obchádza dve
ústredné postavy Pawahtunov, pričom medzi nimi je vytvorený uzol. Podľa Gabrielle Vail a Christine Hernández je tento povraz naplnený vodou (Vail – Hernández
2013: 180).
Podobný druh povrazu môžeme nájsť aj v klasickom
období, napríklad na keramickej váze K0688 (obr. 3),
kde tiež môžeme vidieť tmavé pozadie. Povraz, ktorý sa
na tomto vyobrazení nachádza, je však na rozdiel od
Parížskeho kódexu tvorený z tiel hadov. Scéna na tejto
váze, zrejme aj kvôli pozadiu, predstavuje zostúpenie
do podsvetia.
V priamom spojení s povrazom sa tu nachádza nebeský pás, ktorý je v tejto scéne dominantným prvkom
(obr. 4). Na ľavej strane vidíme zrejme začiatok, ktorý
reprezentuje hlava hada, čo je v mayskej ikonografii
bežný prvok. Nie je celkom zrejmé, koľko kartuší obsahuje nebeský pás, ale jasne viditeľných je jedenásť.
Poradie zrejme nebude náhodné, keďže zelený povraz
prechádza zo spodnej časti do vrchnej, pričom stredové
kartuše, ktoré obopína, môžeme identifikovať ako
Slnko a planétu Venušu. Vonkajšie kartuše zasa reprezentujú tmu, či priamo temnotu.

Glyfy zatmenia a ťahači povrazov

Na stranách P.21b a P.22b je viditeľných celkovo pätnásť
antropomorfných postáv, ktoré sa na základe ich vlastností alebo činností dajú rozdeliť do troch skupín. Prvou skupinou sú bohovia Pawahtuni, ktorí nečinne sedia na nebeskom páse. Druhá skupina sú debatujúci
bohovia so znakmi smrti. Treťou skupinou sú bohovia,
ktorí sa držia rôznych častí už spomínaného povrazu,

Obr. č. 5: Ťahači povrazov v podsvetí. a) Dolná časť
strany P.22b. (Autor: Jakub Špoták.)

Obr. č. 5: b) Pravá časť strany
P.22b. (Autor: Jakub Špoták.)

resp. držia samostatné povrazy s identickou farbou
akú má aj hlavný povraz
(obr. 5a-c). Kvôli podstatnej deštrukcii okrajov
oboch strán nevieme s určitosťou potvrdiť, či sú tieto
povrazy priamo prepojené.
Avšak je isté, že tie povrazy,
ktoré držia bohovia, sú zakončené glyfmi pre zatmenie Slnka. Napriek tomu
s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o zatmenia
v astronomickom kontexte,
ako tvrdia napríklad Bric- Obr. č. 5: c) pravá časť
kerovci (Bricker – Bricker strany P.21b. (Autor: Jakub
2011: 749). Ide skôr o re- Špoták.)
prezentáciu temnoty alebo
Slnka v podsvetí.
Na strane P.21b sa nachádzajú dve postavy, ktoré
majú pomaľované telo tyrkysovou farbou. Nejde o identické božstvá, aj keď výrazné rozlišovacie atribúty chý-
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Obr. č. 6: Nástenné maľby v Tulume, Chrám 5. (Autor: Felipe
Davilos, v Miller 1982.)

bajú. Odlišujú sa minimálne náušnicami, ktoré sú u vyššej postavy výraznejšie. Rovnaká farba, aká je použitá
na vyfarbenie tela týchto postáv, je použitá aj na stranách boha C (P.15 – P.18) a zároveň aj ako farba dažďa.
Aj vďaka komparácii so spodnou postavou môžeme
tvrdiť, že pozícia pravej ruky naznačuje držanie povrazu, ktorý je zakončený glyfom zatmenia.
Druhá postava totiž zdieľa hlavné atribúty práve
s postavou nad ňou. Pri tejto je však miera zachovania
oveľa vyššia, pretože vidíme tvár a aj obe ruky. Ľavá
ruka je vzpriamená a zdvihnutá dohora s otvoreným
zápästím. Môže to predstavovať gesto velebenia. Pravá
ruka je v pozícii držania určitého predmetu, podobne
ako bohovia na k’atunových stranách (P.02 – P.11) držia
v podobných pozíciách rúk hlavu boha K’awiila ako
znak prevzatia moci. Vďaka dvom malým tyrkysovým
fragmentom však možno naozaj predpokladať, že postavy na strane P.21b držia povraz, ktorý je zakončený
glyfom zatmenia. Na jeho tvári je špecifické znamenie
dvoch výrazných vertikálnych čiar, ktoré prechádzajú
cez oko a celú tvár. Niečo veľmi podobné sa nachádza
aj na tvári boha Q. Konvenčný spôsob je však použitie

čiernych čiar, namiesto tyrkysových. Jednoznačne bol
však zámer namaľovať tieto čiary práve tyrkysovou farbou. Karl Taube poznamenáva, že tieto čiary mohli byť
namaľované ako plnou, tak aj prerušovanou čiarou
(Taube 1992: 105). Thompson charakterizuje toto božstvo v spojení so smrťou, a to kvôli atribútom a aktivitám, ktorých sa zúčastňuje. Potvrdzuje to aj jeho
priame prepojenie na boha smrti, čo naznačuje strana
76 v Madridskom kódexe. Je možné, že ide o mexický
import, ktorého koncept vychádza od boha Xipe Toteca, ktorý má veľmi podobnú ozdobu na tvári
(Thompson 1950: 131-132). Taube ho identifikuje ako
boha násilnej smrti a jeho ozdoby na tvári majú jednoznačne svoj pôvod v mexických zdrojoch (Taube 1992:
110-112). Jeho meno bolo pravdepodobne Kisin.
Pod nohami tohto božstva, v spodnej časti strany
P.21b, sa nachádza malý fragment, rovnako ťažko identifikovateľný. Môže ísť o časť domu, alebo chrámu, ktoré
sú v Parížskom kódexe často vyobrazované. Na podrobnejšiu analýzu nemáme žiaľ viac zachovaných častí.
Fragment, čo nám ostal, by sme však mohli porovnávať
s inými vyobrazeniami, napríklad na nástenných maľbách v chráme 5 v poklasickom meste Tulum11 (obr. 6).
Ikonografia v tomto chráme je veľmi podobná práve
týmto vyobrazeniam z Parížskeho kódexu (Love 1994:
87). Dokonca sa tu nachádza aj poprepletaný povraz
medzi jednotlivými scénami, na ktorých sú vyobrazené
dva páry bohov. Jeden z nich je vždy sediaci a zrejme
odovzdáva vládne insígnie stojacemu bohu, pričom jedným z týchto bohov je jednoznačne Chaahk. Celá scéna
je vytvorená pod silným mexickým umeleckým vplyvom. Vo všeobecnosti obsahuje tulumská ikonografia
mnoho agrikultúrnych motívov. Napríklad v Chráme
16 môže byť vyobrazený rituál privolávania dažďa pre
tri dôležité plodiny – kukuricu, fazuľu a tekvicu (Paxton
1999). Rovnako aj ostatné chrámy, či už vo vnútri alebo
na vonkajšej fasáde, obsahujú prvky spojené s poľnohospodárstvom a počasím (Paxton 2001: 122).
Celá ikonografická scéna je zo spodnej časti ohraničená pásom v tvare „U“, ktorý zrejme predstavuje
zem a je zakončený špecifickým ohnutím. Pri bližšom
preskúmaní môžeme zistiť, že fragment z Parížskeho
kódexu, ktorý sa nachádza v spodnej časti strany P.21b,
zodpovedá práve takémuto ohnutiu, pretože sa v jeho
strede nachádzajú podobné kruhové tvary. Motív poprepletaných povrazov môže v ikonografii predstavovať prepojenie na stvorenie sveta a vytvára axis
mundi pre model celého sveta. Dokonca sú tieto prepletence spájané s bielymi cestami, sacbeob (Spencer
2015: 42-43).

11 Ikonografia poklasického mesta Tulum je vo všeobecnosti veľmi podobná kódexovému štýlu, špecificky Parížskeho kódexu. Pre
viac informácií pozri López Portillo Guzmán – Queztalcóatl Esparza Olguín 2018.
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Na strane P.22b môžeme vidieť iba
štyri postavy, ktoré vykonávajú podobnú alebo totožnú činnosť ako bohovia na strane P.21b. Božstvo, ktoré
sa nachádza hneď vedľa ústrednej postavy podsvetia, môžeme jednoznačne
identifikovať ako kostrového boha
smrti. Nevidíme síce nič okrem jeho
hlavy, môžeme však usudzovať, že
v jednej ruke drží povraz, na ktorom je
glyf zatmenia.
Hneď vedľa tohto boha smrti sa nachádza postava s minimom rozlišovacích prvkov. Zrejme nejde o nejakého Obr. č. 7: Sediaci bohovia Pawahtuni zo strany P.22b. (Autor: Jakub Špoták.)
špecifického boha alebo človeka. Je
však jednoznačné, že ľavú ruku má
stavách túto tmu spôsobovali božstvá ťahaním povraohnutú v predlaktí. Druhá ruka sa naťahuje nad hlavu
zov s glyfom zatmenia.
a zrejme drží glyf zatmenia, ktorý je tu aj vidieť. Na opačnej strane, pri druhom hadovi, je vidno menšiu postavu,
Pawahtuni
ktorá nám prakticky dopĺňa stratené časti mozaiky
Skupina bohov, ktorí sa nachádzajú nad nebeským pátýchto bohov. Okrem malých fragmentov hlavy nevisom, je veľmi ľahko identifikovateľná. Jasne viditeľné
díme z tohto boha veľa, avšak dôležitá je tu jeho ľavá
sú štyri sediace postavy, ktoré majú prekrížené ruky
ruka, ktorá jednoznačne drží povraz, na ktorom je glyf
(obr. 7). Stredná dvojica bohov je situovaná vo vnútri
pre zatmenie Slnka. Môžeme teda predpokladať, že rovprepleteného povrazu. Špecifický spôsob sedenia týnakým spôsobom držia tieto povrazy aj ostatné božstvá.
chto bohov indikuje neaktivitu, resp. oddychovú pozíVedľa glyfu zatmenia, ktorý je spojený s touto postavou,
ciu (Love 1994: 82) .
vidíme ďalší fragment rovnakého logogramu, čo napoVšetky postavy majú jeden rovnaký a veľmi dôležitý
vedá prítomnosť minimálne ďalšieho božstva, ktoré drží
atribút. Ide o typickú pokrývku hlavy. Má tvar ležatej
povraz s týmto symbolom.
osmičky, pričom jej výplňou je sieťový motív. Na záPosledná postava, ktorú je aspoň čiastočne vidieť, sa
klade tohto môžeme s určitosťou hovoriť o bohoch Panachádza na pravej strane pri nebeskom páse. Je jednowahtunoch,12 ktorí majú aj typické starecké črty. Poznačné, že táto postava je pomaľovaná tyrkysovou fardobným spôsobom, ale v inom kontexte je boh
bou, podobne ako krajné postavy na strane P.21b, a teda
Pawahtun vyobrazený napríklad na strane M.104b
zrejme božstvá s touto farbou ohraničujú celú scénu.
v Madridskom kódexe. Bohovia nemajú iné špeciálne
Celý centrálny motív teda zapĺňajú božstvá, ktoré
atribúty, ktoré by ich ešte konkrétnejšie odlišovali. Padržia, resp. ťahajú za povrazy na ktorých sa nachádzajú
wahtuni, ktorí sa nachádzajú na ľavej strane, majú
glyfy zatmenia. Ako už bolo spomenuté vyššie, s najoválny druh náušníc, pričom ich prísediaci na opačnej
väčšou pravdepodobnosťou nejde o symbol pre astrostrane majú iný typ, ktorý nápadne pripomína kosť.
nomické zatmenie Slnka. V hieroglyfickom písme sa
Tieto dva páry sediacich bohov sa zároveň odlišujú aj
používa okrídlená forma logogramu, v ktorého strede
smerom, ktorým sa pozerajú.
alternuje symbol pre Slnko alebo Mesiac. Okrídlený loPawahtuni boli dôležitou súčasťou mayskej mytológogram sa podľa Christiana Pragera číta ako nam, čo
gie a ritualizmu. Boli spájaní s časovými cyklami, ktoré
znamená v koloniálnej yucatéčtine „skryť“ (Prager
sú známe pod termínom „nosiči rokov“. Tí boli vždy
2006). Ďalším spôsobom, ako sa dalo vyjadriť zatmenie
štyria a predstavovali dni v rámci kalendára Tzolk’in,
Slnka či Mesiaca, je yihk’in (Love 2017: 23). Ak sa teda
ktorý spadal na prvý deň v roku kalendára Haab, teda
celá scéna nachádza v podsvetí, pričom samotné poza0 Pop.13 V klasickom období sú nosiči rokov spomenutí
die v kódexe naznačuje tmu, zrejme v mayských prednapríklad na oltári U v Copáne, či na dvernom preklade

12 Existuje niekoľko ďalších názvov alebo možností prepisu mien týchto bohov, ako napríklad Pauahtun, Pawajtun, Pawahtun, Bacab, Itzamk’anahk a.i.
13 Resp. 1 Pop, alebo 2 Pop. V mayskej oblasti naprieč celou chronológiou rozlišujeme tri druhy usporiadaní nosičov rokov – „tikalský“, ktorý je používaný hlavne v klasickom období, „campechský“, ktorý sa používal na prelome klasického a poklasického obdobia a nakoniec „mayapánsky“, ktorého využitie bolo hlavne v poklasickom období.

7

Štúdie

kabovia vystupujú častokrát vo štvorici. Ak sa však bližšie zameriame na zdeštruované krajné časti strany P.22,
zistíme zaujímavé detaily. Na ľavej ale aj na pravej
strane môžeme vidieť fragmenty ďalších postáv. Pri postave naľavo sa nám zachovala iba časť jej nohy, no napriek tomu môžeme povedať, že ide o sediacu postavu,
podobne ako Pawahtuni pred ním. Vpravo je tiež vidieť
sediacu postavu, pričom sa nám zachoval aj fragment
jej koruny, ktorý sa až nápadne ponáša na ten, ktorý
majú Pawahtuni. Znamená to teda, že vo vrchnej časti
sa nenachádzajú štyria, ale hneď minimálne šiesti Pawahtuni, čo sa vymyká z koncepcie štyroch nosičov.

Centrálny motív podsvetia

Obr. č. 8: Centrálny motív podsvetia na strane P.22b. (Autor: Jakub
Špoták.)

v Chráme 4 v Tikale. Títo bohovia sú tu opisovaní ako
„štyria mladí muži“, alebo „štyria páni“ (Stuart 2004: 24). Pawahtuni, ako bohovia svetových strán či časových
celkov sú tiež spájaní aj s bohmi, ktorých nazývame Bakabovia (Vail – Hernández 2013: 71). Landa v Relación
de las Cosas de Yucatán (Správa o veciach na Yukatáne)
uvádza, že s Pawahtunmi boli spájané špecifické predpovede na rôzne roky a obsahovali ako zlé, tak aj dobré
periódy, ktoré mali nastať.
Najzaujímavejšie na detailnom preskúmaní skupiny
bohov, ktorí sedia na nebeskom páse, je ich presný počet. Ako už bolo uvedené vyššie, Pawahtuni alebo Ba-

Podsvetie je na strane P.22b vyobrazené naozaj dôveryhodne (obr. 8). Dvaja draci14 vystupujúci z očných jamiek monštra, ktoré pokojne môže predstavovať smrť
samotnú (Love 1994: 86) alebo antropomorfné zviera.
Ako bolo spomenuté už vyššie, hneď pod nebeským pásom vidíme dvoch bohov podsvetia. Napokon všetky
postavy, ktoré sa nachádzajú pod nebeským pásom,
môžeme považovať za obyvateľov podsvetia.15
Dvojicu sediacich bohov pod nebeským pásom nemožno jednoznačne označiť ako bohov smrti, pretože
túto pozíciu obsadzuje vždy Aj Kimil, ktorý máva v kódexoch typickú podobu kostlivca. Obaja bohovia majú
však jednoznačné symboly smrti a podsvetia, či už ide
o „percentá“16 na líci jedného z bohov, náhrdelník z očí,
alebo koruna z kostí a veľkého oka u oboch postáv.
Gestá ich rúk a pozície tiel naznačujú, že práve diskutujú, resp. jeden z bohov sa prihovára tomu druhému.
Veľmi podobné vyobrazenie môžeme vidieť napríklad
na strane M.23d, kde sedí Aj Kimil.
Dvojica bohov je priamo spojená s drakmi, pretože
sedia priamo nad ich ústami, ktoré sú neprirodzene doširoka otvorené. Obe tieto hadie príšery sú vyobrazené
rovnako, podobne ako aj had na strane P.21a, do ktorého
úst vstupuje okrídlený a zviazaný symbol pre slnko – k’in.
Chvosty oboch drakov sú dekorované tŕňmi a symbolmi
smrti – očami. Vrchná časť drakov je vyobrazená univerzálnym spôsobom ako u iných hadích príšer, ktoré môžeme vidieť v kódexoch (nielen v Parížskom kódexe).
Podobné naširoko otvorené ústa môžeme vidieť aj
na nasledujúcich stranách P.23 a P.24, kde dokonca môžeme spoznať aj hada – štrkáča, či kombináciu ryby
a hada. Otázkou ostáva, či dané postavy vychádzajú z

14 Termín drak, ktorý je použitý pre označenie zvieraťa s jasnými hadími prvkami, je zvolený na základe nejednoznačnosti identifikácie týchto zvierat s konkrétnym druhom. Častokrát majú okrem hadích prvkov napr. aj kostené telo, chápadlá, či miesto
hadej hlavy stonožku. Pre viac informácií pozri Kettunen – Davis 2004, alebo Kettunen 2006.
15 V mayskom náboženstve môže existovať hneď niekoľko podsvetných alebo zásvetných miest. Podobne je to napríklad aj u Lacandóncov (Kováč 2016b: 43).
16 Symbol nápadne pripomínajúci náš znak pre percento vychádza zrejme z dvoch prekrížených línií, ktoré sa neskôr jemnou transformáciou zmenilo. Je typickým symbolom pre smrť a podsvetie už od klasického obdobia.
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Obr. č. 9: Hieroglyfický text. a.) Bloky textu na strane P.22a. b.) Text zapracovaný do ikonografickej scény. (Autor: Jakub Špoták.)

úst týchto drakov, alebo sa ich draci chystajú zjesť. Už
v klasickom období vidíme tendenciu vyobrazovať hadov alebo drakov (ako kombináciu hada a stonožky),
ako portál. To znamená, že postavy vychádzajú z úst
smerom von.17 Túto hypotézu podporuje napríklad aj
Bruce Love (2017: 4).
Veľmi zaujímavou časťou tejto ústrednej scény je nepochybne postava v spodnej časti strany, zrejme zvierací boh s antropomorfnou postavou. Nie je vyobrazený tradičným spôsobom, teda z profilu, ale skôr zo
vzácnejšieho čelného pohľadu. Ako už bolo spomenuté
vyššie, chýbajú mu oči, tie však mali zrejme reprezentovať vychádzajúce hady. Nižšie vidíme nezvyčajné
ústa, ktoré sa nápadne ponášajú na vtáčí zobák, na krku
má náhrdelník a jeho ruky sú prekrížené na prsiach. Je
jednoznačné, že nejde o ľudské ruky, ale skôr o zvieracie
laby, podobné jaguárím. Spodnú časť tela nie je kvôli
zničeniu kódexu vôbec vidno, ale môžeme usudzovať,
že ide o sediacu postavu.

Hieroglyfický text

Už na začiatku tejto štúdie bolo spomenuté, že strany
P.21 a P.22 sú definované ako zrkadlové strany, čo má za
následok opačné čítanie hieroglyfického textu (obr. 9a).
Dá sa to definovať aj napríklad bližším skúmaním sledu
slabík a logogramov v rámci glyfblokov, ako to je v prípade u-MUK-li (miesto MUK-li-u), alebo OCHCH’EN-NAL (miesto NAL-CH’EN-OCH). Druhým
veľmi dobrým signálom je aj smer pozerania hlavových
variantov glyfov, ako v prípade logogramu K’UH.
Nanešťastie sa podstatná časť textu nachádza v hornej časti strany, pričom táto oblasť je prakticky aj na
všetkých ostatných stranách kódexu vždy silne deštruo-

vaná. Okrem ôsmich úplne zachovaných alebo čiastočne zachovaných glyfov vidíme iba slabé fragmenty,
ktoré sú veľmi ťažko identifikovateľné. Celý tento text
sa vo svojom pôvodnom stave skladal zo siedmich
stĺpcov a piatich riadkov. Z vyobrazeného textu je však
veľmi ťažké interpretovať, akú informáciu vôbec nesie.
Okrem základného hieroglyfického textu v hornej
časti strany môžeme vidieť glyfy aj v rámci ikonografie.
Veľmi pozoruhodný prvok sa nachádza hneď vedľa pravého hada. Vidíme tu malý obdĺžnik textu vo forme veľmi
podobnej egyptským kartušiam (obr. 9b). Vo vnútri je napísané „13-Ajaw-3-6“. Ako uvádza Bruce Love, mnohé
podobné vyobrazenia vidíme už v klasickom období, ale
aj v iných poklasických kódexoch, ako je napríklad Madridský kódex (strana M.73b), kde sa nachádza podobný
pás s číslami, ktorý vychádza spod vrchnej pery boha
Chaahka. Čísla, ktoré sa tu nachádzajú, nemajú presnú
matematickú alebo kalendárnu funkciu. Majú prezentovať iba ideu písma alebo počítania (Love 1994: 84). Tento
element môžeme v mayskom jazyku nájsť pod termínom
aan.18 Ide iba o symboliku písomného materiálu, a preto
čísla, ktoré tu môžeme vidieť, nepredstavujú reálne kalkulácie (Stone – Zender 2011: 113).
Posledný glyf, ktorý je zakomponovaný do ikonografie, sa nachádza presne v strede, medzi dvomi hadmi
vychádzajúcimi z očí boha podsvetia. Môže ísť o otočený logogram AJAW alebo tento znak predstavuje slabiku la. Ani v jednom prípade však kontext tohto glyfu
nie je známy.

Záver

Sú predpoklady, že strany P.21b a P.22 predstavujú svet
pred potopou, kedy nebesia a podsvetie boli dominant-

17 Napríklad ako je na dvernom preklade 25 z mesta Yaxchilán.
18 Podobný glyf sa objavuje v mayskom písme už v neskorom predklasickom období, ako vidíme napríklad na rituálnom žezle
z Uaxactúnu (Kováč – Jobbová – Krempel 2016: 18-19).
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nými časťami sveta. Dvaja diskutujúci bohovia smrti sú
vyobrazení pri svojom narodení a symboly zatmenia
slnka reprezentujú svet, keď je Slnko ešte skryté (Vail –
Hernández 2013: 180). Ďalšie hypotézy hovoria o vyobrazení horného a dolného sveta (Love 1994: 88).
Definovanie funkcie strán zásvetia je omnoho komplikovanejšie. Na rozdiel od iných strán a sekcií Parížskeho kódexu totiž neobsahujú žiadne kalendárne dáta.
Nesúvisia vôbec s k’atunovými ceremóniami alebo počítaním obetí k rituálom, ako to je na stranách venovaných bohu C. Aj keď tieto časti sú priamo napojené na
strany nosičov rokov, dokonca aj po ikonografickej
stránke ide o podobný štýl, funkciou na seba nenadväzujú. Zdá sa, že hlavný zámer bola práve ikonografická
scéna, čo však kvôli deštrukcii hieroglyfického textu
nevieme potvrdiť.
Táto sekcia Parížskeho kódexu vyobrazuje nábožensko-mytologickú scénu mayského kozmu. Obsahuje
dva extrémy – nebesia a podsvetie, ktoré sú navzájom
prepojené povrazom, na niekoľkých miestach skrúteným. Ten je previazaný s nebeským pásom, prechádza
okolo sediacich Pawahtunov a smeruje dole do podsvetia, kde sú na neho napojené ďalšie povrazy s glyfmi zatmenia. Ako poznamenali Andrea Stone a Marc Zender,
v mayskom umení a ritualizme sa dbalo na zobrazovanie
zväzovania a obväzovania, či už bohmi alebo panovníkmi. Rituál zväzovania kameňa (k’altuun) bol v klasickom období najrozšírenejším a predchádzal samotnému
vztýčeniu stély. Yukatécki Mayovia nazývajú podobný
povraz výrazom utáabká’anil, teda povrazy nebies alebo
k’uxá an súum – žijúci povraz (Stone – Zender 2011: 77).
Ak porovnáme túto scénu s nástennými maľbami
v Chráme 5 v Tulume a zameriame sa na detaily, zistíme
mnoho podobností. Niekoľko prvkov je totožných s tý-

mi, ktoré môžeme vidieť na stranách P.21 a P.22. Tým
prvým predmetom je povraz, ktorý prepája horný
a dolný svet. Druhým je zemský pás, ktorý obklopuje
celú scénu, aj keď v Parížskom kódexe sa ho zachovalo
iba približne 5 %. Nástenné maľby v Tulume zároveň
ukazujú kozmologický model, kde všetky podstatné
veci vyrastajú z podsvetia (Miller 1974: 47).
Napokon, zámerom autora nebolo vyobraziť tradične
Pawahtunov ako štyroch nosičov nebies, resp. rozdelenie
sveta na štyri strany. Na nebeskom páse sedí minimálne
šesť bohov, ktorých na základe ikonografie definujeme
ako Pawahtunov. Je teda zrejmé, že autor scény na strane
P.22b vyobrazil nebeskú sféru, ktorú obývajú Pawahtuni
v inom kontexte, než na aký sme zvyknutí.
Interpretovať skutočnú funkciu týchto dvoch strán
je stále veľmi zložité. Ak by mala nadväzovať na sekciu
s tabuľkou znakov dní (P.21a), zrejme by jej použitie
malo byť súčasťou náboženského výkladu ku skupinám
jednotlivých znakov dní, ktoré boli prepojené na špecifické almanachy. Na základe analýzy, ktorá je zosumarizovaná v tejto štúdii, však môžeme predpokladať,
že ide o vyobrazenie mytologickej scény. Predstavený
je tu nadpozemský svet, prítomní sú tu obyvatelia nebeskej časti a pod nebeským pásom aj obyvatelia podsvetia, ktorí držia vo svojich rukách povrazy s glyfom
zatmenia slnka na reprezentáciu temnoty v tomto svete.
Keďže nejde o vyobrazenie iba jedného z týchto svetov,
môžeme hovoriť o mimoriadne vzácnych fragmentoch
komplexnej mayskej kozmológie.
Článok je výstupom projektu APVV-17-0648 s názvom „V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum
v oblasti predkolumbovského mayského poľnohospodárstva“.
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