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KULTÚRNO-HISTORICKÝ 
KONTEXT MAYOV 

Mayov zaraďujeme v rámci geografického rozdelenia do strednej Ameriky 

a kultúrne do Mezoameriky. Chronologicky rozdeľujeme kultúry Mezoameriky do 

troch veľkých časových celkov, ktoré sú priamo definované vrcholmi a pádmi 

mayskej kultúry. 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-GRUBE, 2008: 8). Niektoré mestá však tento 
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kolaps prežili bez ujmy a práve tieto predstavovali nové mocnosti v nasledujúcom 

klasickom období. 

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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POZNÁMKA K ORTOGRAFII 

 

Otázka ortografie predstavuje zrejme najpodstatnejšiu časť každej 

publikácie či záverečnej práce. V dnešnej dobe sa nedá hovoriť o správnom, či 

nesprávnom prepise mayských výrazov do nášho jazyka. Ide skôr o osobné 

definovanie autora práce, štúdie či publikácie vzhľadom na konkrétny predmet 

skúmania v rámci mayskej kultúry. Značné rozdiely sú bádané medzi odborníkmi, 

ktorí sa venujú klasickým, poklasickým či koloniálnym Mayom. 

Počas celej histórie mayológie sa vystriedalo hneď niekoľko možných 

prepisov z mayského jazyka. Zrejme najlepší príklad, na ktorom sa dá poukázať 

tento vývoj, je mayské slovo pre kráľa, panovníka. V literatúre sa môžeme stretnúť 

približne so šiestimi možnými prepismi tohto slova - ahau, ahaw, ajau, ajaw, 'ajaw 

a ajaaw (Kettunen 2006: 21). 

Vo svojej práci sa budem držať tzv. novej ortografie zavedenej by Academia 

de las Lenguas Mayas de Guatemala, teda používania termínov ako ajaw, namiesto 

ahau, či K'iche' namiesto Quiche. V rámci staršej, alebo koloniálnej ortografie sa 

napríklad vyskytlo používanie písmena c pre zvuk k a používanie písmena k pre 

zvuk glotalizovaného k'. Vo svojej práci používam dnes zaužívané písmeno k pre 

zvuk k a písmeno k' pre glotalizované k'. Zvuk pre u je vyobrazený písmenom w, 

namiesto koloniálneho u (napríklad v slove ajaw, namiesto ahau). To však môže 

veľmi rýchlo viesť k pomýleniu a miernemu chaosu hlavne pri citovaní z iných 

zdrojov, čo výhradne zachovávam v pôvodnom, citovanom stave, a to je jediná 

výnimka v rámci používania novej a starej, resp. koloniálnej ortografie. 

Definovanie spôsobu transkripcie predstavuje taktiež dôležitú zložku 

každej záverečnej práce či publikácie. Vo všeobecnosti je však transkripcia medzi 

odborníkmi viac zosystematizovaná, než tomu je napríklad v otázke ortografie. Vo 

svojej práci používam nasledovný spôsob prepisu: pre transliteráciu častí 

mayských slov, ako sú napríklad logogramy či sylabogramy používam tučné 

písmo. Logogram je vyobrazený vždy VEĽKÝM TUČNÝM PÍSMOM a sylabogram 

malým tučným písmom. Pre príklad uvádzam - TZ'AK-AJAW-wa (LOGOGRAM-

LOGOGRAM-slabika). Jednotlivé znaky v rámci glyfbloku sú oddelené pomlčkou. 
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Transkripcia výsledného mayského slova je písaný vždy kurzívou a malými 

písmenami, teda tz'ak ajaw. Rekonštruované zvuky na základe kontextu sú 

napísané v [hranatých zátvorkách]. 

Veľké začiatočné písmená sú používané iba v prípade mien a názvov, ako 

napríklad Chaahk, K'awiil, či Itzamnaaj. Toto písanie kurzívou mayských výrazov 

zachovávam v celom texte, bez rozdielu či ide o výpis kompletnej vety v mayčine, 

alebo či je mayský výraz zakomponovaný do slovenskej vety. Vyššie definovanú 

ortografiu a transkripciu používam jednotne (s výnimkou citovaných zdrojov) aj 

napriek tomu, že v mayských kódexoch máme okrem jazyka Yukatek aj stopy po 

jazyku Ch'ol. 
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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. Celé boli zabalené buď do 

jaguárej kože, alebo boli udržované v drevených boxoch. 

 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.  

 

 

Obrázok 1 Grafické vyobrazenie typických mezoamerických kódexov. 

Tento druh informácií bol prezentovaný vo forme tabuliek, kde bol čas 

zaznamenávaný 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 
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sú rozdelené na horizontálne registre, nazývané aj ako t’oly , 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). 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 , ktorých pôsobenie 

a atribúty sú reflexiou potrieb ľudí v praktickom živote, napr. pri bežných prácach.  

Objavuje sa tu však zaujímavé prepojenie medzi aktuálnym svetom a 

Obrázok 2 Vyobrazenie pisára s kódexom na klasickom tanieri. Scéna je orámovaná nebeským 
pásom. (Autor: John Montgomery), Zajac píšuci do otvoreného kódexu, ktorý je zabalený do 
jaguárej kože. Opičie božstvo umelcov pracuje s kódexom, ktorý je zabalený do jaguárej kože. 
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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 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.  Solárny rok je nazývaný 

xihuitl a je vytváraný rovnakým spôsobom ako mayský Haab. Jedným z dôsledkov 

kombinácie 260-dňového a 365-dňového cyklu je vytvorenie systému tzv. nosičov 

rokov, ktorý sú štyria. Priam až totožný princíp fungoval aj v mayskej oblasti.  

V prípade komplexnej štúdie mayského písomného prameňa, je dôležité 

používať komparačné materiály. Ide napríklad o podobné písomné pramene, teda 

hlavne Drážďanský a Madridský kódex. Sekundárne zdroje najbližšie k štýlu 

kódexom by boli mexické kódexy, o ktorých vieme, že niektoré hlavné prvky boli 

používané aj tam. Avšak ich geografická a časová odlišnosť je značná. Je dokázané, 

že hieroglyfický text v kódexoch predstavuje yukatécky jazyk, na rozdiel od 

klasických Mayov, ktorí písali jedným z jazykov Ch’ol. Avšak napríklad Robert 

Wald našiel dôkazy o používaní ako yukatéckeho, tak aj ch’olského jazyka 

v kódexových hieroglyfoch. (Wald 2004).  
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Obrázok 3 Chronologické rozvetvenie mayských jazykov. Pre štúdium kódexov je dôležité si všimnúť 

yukatécku a ch'olanskú vetvu. 

 

 

Druhou skupinou komparačného materiálu, sú koloniálne texty, ktoré 

obsahujú mnohé veci vyskytujúce sa v kódexoch. Treťou skupinou sú 

monumentálne texty, teda stély z klasického obdobia. Tie však nemajú až takú 

priamu súvislosť s vyobrazenými scénami v kódexoch, keďže charakterom ide o 

rozdielne nosiče informácií. Na jednej strane máme historicky a propagačne 

ladené kamenné monumenty a na druhej strane náboženské, veštecké a prorocké 

texty mayských kódexov. Tieto monumenty nám však poskytujú niekoľko 

príkladov tradičných umeleckých zložiek, ktoré pretrvali od počiatku mayskej 

kultúry až do poklasického obdobia. Mali by sme mať samozrejme na pamäti, že 

mayské kódexy, ktoré sa nám dochovali, sú kópiami starších kódexov. Zrejme 

niektoré časti boli vytvorené už v klasickom období. 
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Tabuľka 1 Prehľad mayských kódexov, ich rozmery, počet strán a glyfblokov. 

Kódex Výška (v 

cm) 

Šírka (v 

cm) 

Dĺžka (v 

m) 

Počet 

strán 

Počet 

glyfblokov 

Drážďanský 20,5 9,1 4,1 74 3,000> 

Madridský 23,5 12,2 6,8 112 3,700> 

Parížsky 24,5 12,5 1,8 24 1,400> 

 

V mezoamerických textoch, či už v kódexoch, monumentálnych nápisoch 

alebo v koloniálnych zdrojoch ako sú Chilam Balam sa nachádzajú tzv. difrazizmy. 

Tie boli viac známe hlavne v nahuaskej poézii (cuicatl) a próze (tlahtolli). Definícia 

takýchto difrazizsmov spočíva v spojení dvoch metafor, ktoré spolu vytvárajú 

symbolický význam alebo expresiu niečoho nového. Napríklad v nahuatli 

poznáme termíny ako xochitl, cuicatl (kvet a pieseň – poézia), alebo chalchihuitl, 

quetzalli (jadeit a quetzalie perie – krása). 

V knihách Chilam Balam máme tiež niekoľko príkladov týchto difrazizmov. Často 

sa v texte objavuje spojenie wah, ha1, čo znamená zrejme osud. Ďalej môžeme 

vidieť spojenie ch'en, actun, čo je v preklade jaskyne a pramene, ale v tomto 

spojení to znamená osídlenia, mestá. V Parížskom kódexe sa nachádza niekoľko 

podobných difrazizmov, ako napríklad veľmi známe tok' pakal, teda oštep and štít, 

čo znamená vojna. Medzi ďalšie môžeme pridať aj difrazismus kab ch'en, 

predstavujúci mesto. Pri doslovnom preklade je to “zem a jaskyňa”. 

 

DRÁŽĎANSKÝ KÓDEX 

 

Drážďanský kódex pozostáva z 39 fyzických listov, ktoré boli spojené do 

jedného dlhého pásu. Každá strana je približne 9,1 cm široká a 20,5 cm vysoká, čo 

znamená, že celý kódex je približne 3,56m dlhý. Materiál, ktorý bol použitý na 

 
1 Wah - jedlo, ha – voda. 
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výrobu takéhoto kódexu, bol vyrobený z podkôrových vlákien divého figovníka. 

Vytvorený bol následne dlhý súvislý pás. Obe strany kódexu boli pokryté 

vápencovou vrstvou a rovnako sa hieroglyfický text nachádzal na oboch stranách. 

V kódexoch boli väčšinou použitých niekoľko rôznych farieb, najčastejšie čierna, 

pre glyfy a väčšinu obrázkov. Červená farba bola určená na špecifické označenie 

koeficientu v kalendári Tzolk’in, alebo aj ako oddelenie registrov v rámci 

štruktúry kódexu. Nachádzajú sa tu však aj ďalšie druhy farieb medzi ktorými 

dominuje modrá a jej odtiene. (Bricker 2011: 4-5). Je jednoznačné, že rôzne časti 

kódexu boli namaľované, alebo napísané rôznymi umelcami. Zimmermann 

identifikuje osem rôznych autorov Drážďanského kódexu (Zimmermann 1956: 

Tafel 5).  

Kódex je zložený z kombinácie almanachov a tabuliek. Okrem tradičných 

almanachov tu máme napríklad aj almanachy naviazané na ceremónie nosičov 

rokov a tabuľky hlavne v prepojení s astronomickými cyklami a úkazmi, ako 

napríklad obeh planéty Venuše, ale zatmenie Slnka a Mesiaca. Nachádzajú sa tu aj 

tzv. vodné tabuľky a tabuľky planéty Mars. (Vail & Hernandez 2013: 2-3) 

Drážďanský kódex je unikátny používaním kalendára Dlhý počet. (Macri 2009: 

27) 
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Obrázok 4 Strana z Drážďanského kódexu s označenými rozmermi. 
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Tabuľka 2 Rozdelenie strán kódexu na základe identifikovania umelcov. 

  

Zimmermannove 
rozdelenie 

Paxtonovej rozdelenie 

1. D.2 I. D.2 

2. D.3 – D.23 II. D.3 – D.23 

3. D.24, D.45 – D.63, D.29 
– D.44 

III. D.24, D.46 – D.74, D.29 – 
D.44a 

4. D.65 – D.69 IV. D.25 – D.28 

5. D.69 – D.74 V. D.42a – D.45c 

6. D.32 – D.35a 
 

7. D.25 – D.28 
 

8. D.42 – D.45c 
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Rozdelenie a obsah 

1 – 3   - Odevy bohov 

4 – 15   - Zavolanie bohov, Príprava proroctiev 

16 – 23  - Bohyňa Mesiaca, Choroby a pôrod 

24   - Venušina stránka 

25 – 28  - Obrady na začiatku nového roka 

29 – 45  - Ponuka jedla pre boha dažďa 

46 – 50  - Venušine tabuľky 

51 – 58  - Tabuľky zatmenia 

58 – 59  - Násobky čísla 78 

60   - K´atunové proroctvo 

61 – 73  - Hadie čísla 

74   - Veľká potopa 
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MADRIDSKÝ KÓDEX 

 

Madridský kódex bol dlhý čas rozdelený na dve časti, z ktorých jedna sa 

volala ako Codex Troano a tá druhá Codex Cortesianus. Okolo roku 1880 istý León 

de Rosny rozpoznal spojitosť medzi týmito dvomi časťami. (Vail & Hernandez 

2013: 3) Je považovaný za najdlhší kódex, pričom pozostáva z 56 fyzických listov 

a je pomaľovaný z oboch strán. Vo výsledku teda ide o 112 kompletných strán. 

Rozmery jednej strany sa pohybujú medzi 22,6 až 23,2 cm na výšku a 12,1 do 12,2 

na šírku. (Bricker 2011: 19-21) 

 

 

Obrázok 5 Rozdelenie strán v rámci Madridského kódexu na Cortesianus a Troano. 

 

Materiál na výrobu kódexu pochádzal rovnako ako u Drážďanského a 

Parížskeho kódexu z divého figovníka (Ficus). Čo sa týka farieb, tak prevláda 

jednoznačne modrá a červená farba. Samozrejme dominuje typická čierna, 

používaná pre hieroglyfické písmo a vyobrazenia. Tento kódex sa však odlišuje od 

Drážďanského hlavne absenciou astronomických tabuliek. Avšak v rámci 

almanachov sa objavujú prvky astronomických záznamov. (Vail & Hernandez 

2013: 4) 

Tento kódex obsahuje približne 250 almanachov, ktoré opisujú rôzne veci 

a udalosti. Ide napríklad o dažďové ceremónie, poľnohospodárske aktivity, 

ceremónie ukončenia roka a začiatok druhého, alebo dokonca napríklad 

včelárstvo. (Vail & Aveni 2009: 5) 
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Obrázok 6 Strana z Madridského kódexu s vyobrazenými rozmermi. 
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PARÍŽSKY KÓDEX 

 

Históriu Drážďanského a Madridského kódexu (v tomto prípade kódexov - 

Troano a Cortesianus) poznáme relatívne dobre. Nejednoznačné to je však v 

prípade Parížskeho kódexu. Je najpravdepodobnejšie, že tento kódex bol tak ako 

iné veci skonfiškovaný, ale nebol následne zničený. Práve naopak, bol poslaný do 

Európy ako cenný úlovok. V roku 1832 sa objavil v Bibliothéque Imperiale v Paríži. 

Kódex bol nájdený nádejným mayológom León de Rosny v roku 1859 (Coe 1999: 

100; 116], ktorý pri hľadaní materiálov vo vtedajšej Bibliotéque Impériale v Paríži 

našiel v koši mnoho starých papierov a medzi nimi zabalený kódex v papieri 

s názvom „Pérez“. Príbeh, ktorý bol reprodukovaný Sylvanusom Morleyom alebo 

Thompsonom (Thompson 1950) o romantizovanej verzii nájdenia kódexu v koši 

s inými papiermi hneď vedľa krbu, nebol celkom presný. León de Rosny originálne 

opísal (1876) svoj objav v uveriteľnejšej podobe. Kódex našiel v krabici, ktorá bola 

založená vedľa krbu. Táto krabica obsahovala niekoľko rukopisov, ktoré boli 

neskôr súčasťou Fonds Mexicain (the Mexican Collection). Medzi nimi našiel aj 

kódex, ktorý bol označený ako Codex Mexicanus no. 2 (Bricker 2011: 14-15). 

Kódex bol vrátený späť na svoje miesto v knižnici.  

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 
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proroctvá, ktoré sa viažu na jeden 365-dňový cyklus definovaný dňom kalendára 

Tzolk’in, ktorý spadá na prvý deň roka – 0 Pop.  

 

Obrázok 7 Strana z Parížskeho kódexu s vyobrazenými rozmermi. 

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 
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sú strany zásvetia a napokon slávna dvojstrana so súhvezdiami. Bruce Love 

nazýva túto dvojstranu „znaky noci“, vychádzajúc z Barbary Tedlock a jej práce v 

Momostenangu, kde v k’ichejskom jazyku sú konštelácie a hviezdy nazvané ako 

retal ak’ab – znaky noci (Love 1994: 89).  

 

Obrázok 8 Stránkovanie Parížskeho kódexu na prednej a zadnej strane. 

 

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.  

Určiť presné miesto pôvodu akéhokoľvek rukopisu môže byť veľmi 

obtiažne. Pre toto zistenie je potrebné mať splnených niekoľko vecí. Tou prvou je 

dostatočné množstvo komparačného materiálu, čo je v prípade mayských kódexov 

relatívne zložité. Preto siahame v tomto prípade po trochu odlišných zdrojoch pre 

komparáciu. Ide napríklad o analýzu kamenných monumentov, spôsobu 

vyobrazenia jednotlivých elementov, či dokonca priamy odkaz v kódexe s 

definujúcim toponymom. 

Jedným z najvhodnejších materiálov ku komparácii na zistenie pôvodu 

Parížskeho kódexu sú stély z mesta Mayapán, ktoré boli vztyčované počas vlády 

tohto mesta v rokoch A.D. 1200 – 1450. Toto mesto získalo výsostné mocenské 

postavenie po páde Chichen Itza. Landa vo svojom Relacion de las cosas de Yucatán 

spomína, že v meste Mayapan bolo sedem, alebo osem veľkých kameňov, ktoré 
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jednoznačne odkazovali na stély. Tieto stély popisovali ceremónie ukončenia 

k'atunov, čo sa dá považovať za dôležitý nábožensko-politický míľnik. Sylvanus 

Morley v roku 1920 poukázal na značné paralely medzi stélou z Mayapanu a s 

k'atunovou scénou z Parížskeho kódexu. Tatiana Proskouriakoff ju označila ako 

Stela 12 a vypublikovala veľmi dobrú prekresbu v roku 1962. Podľa Bruce Love 

bol Mayapan centrum výroby kódexu. Parížsky kódex teda mohol byť vyrobený 

okolo roku 1450 v Mayapane. 

 

Obrázok 9 Centrálny motív z k'atunových strán v Parížskom kódexe v porovnaní so Stélou 1 z 
Mayapánu. 

 

Na niektorých častiach Parížskeho kódexu môžeme vidieť pozostatky 

európskeho písma. Je najpravdepodobnejšie, že toto európske písmo bolo vpísané 

na kódex krátko po objavení a v čase, keď sa nachádzal v mayskej oblasti. 

Naznačuje to porušené európske písmo na stranách P.09, P.15 a P.16, kde línia 

písma je jednoznačne prerušená odlúpením vápencového povrchu z kódexu. Grant 

Jones datuje tieto nápisy do polovice alebo konca 17. storočia. Pravdepodobne išlo 

o španielske preklady mayských hieroglyfov, alebo deskriptívne frázy 

v španielskom jazyku (Jones 1994: 105). 

  

 
2 Sylvanus Morley ju označoval ako Stela 9. 
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MAYSKÝ KÓDEX Z MEXIKA (GROLIER KÓDEX) 

 

Kódex Grolier je najkratším známym mayským kódexom. Objavený bol až 

v roku 1971, keď bol súčasťou výstavy „Ancient Maya Calligraphy“, ktorú 

organizoval Grolier Club v New Yorku. Je to veľmi zničený fragment zrejme 

dlhšieho dokumentu. Je zložený z desiatich fyzických strán. Posledná strana sa 

neskôr rozpadla na dve samostatné časti. Zrejme bol kódex v minulosti silne 

vystavený vode. Predná aj zadná strana kódexu je potretá tenkou vápencovou 

vrstvou, avšak iba na jednej strane sa nachádza ikonografický a hieroglyfický 

obsah.  

 

Obrázok 10 Strana z kódexu Grolier spolu s jej rozmermi. 

18 cm

12,5cm
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Grolier kódex obsahuje časť almanachu planéty Venuše. Rovnakú 

kalendárnu štruktúru majú aj tabuľky v Drážďanskom kódexe. Tá ma však 20 

častí, ktorá pokrýva štyri synodické polohy v piatich synodických cykloch. 

V kódexe Grolier máme iba 10 z týchto dvadsiatich častí a duplikujú prakticky 

strany D.48, D.49 a časť D.50. Napriek podobnosti s kalendárnymi údajmi sa však 

tieto dva kódexy rozchádzajú v celkovom prevedení a ikonografii. 

Prakticky od okamihu objavenia až do dnešných dní sa spochybňovala 

pravosť tohto kódexu. Existuje mnoho dôkazov, ktoré pravosť kódexu podporujú, 

ale aj spochybňujú. Už prvým spochybňujúcim prvkom bolo nadobudnutie kódexu 

dr. Josuém Sáenzom, ktorý nevedel dostatočne preukázať jeho pôvod. Jedna 

z verzií hovorí o niekoľkých artefaktoch, medzi ktorými bol aj kódex (okrem iného 

aj maska, či obetný nôž). Tieto predmety sa nachádzali v pôvodnej mayskej 

drevenej škatuli. Tie boli lietadlom prevezené z džungle Chiapasu a pochádzali od 

miestnych vykrádačov. S najväčšou pravdepodobnosťou tieto predmety 

pochádzali z rôznych nálezísk a samotný kódex zrejme zo suchej jaskyne. Druhým 

hypotetickým pôvodom je kúpa kódexu na trhu v La Lagunilla v Mexico City 

samotným dr. Sáenzom. Tá je však spochybňovaná a považovaná za krycí príbeh. 

Nájsť miesto pôvodu tohto kódexu je o niečo ťažšie. Kódex má veľmi silný 

mixtécky vplyv, sám John Carlson ho definuje ako premiešanie mayského a štýlu 

Mixteka-Puebla. V roku 2018 prebehla konferencia v Mexico City, kde bol kódex 

predstavený ako jednoznačne pravý a nazvaný ako „Mayský kódex z Mexika“ (šp. 

Codice maya de Mexico, ang. Maya Codex of Mexico). 
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Obrázok 11 Strana z kódexu Grolier, ktorá obsahuje boha K'awiila. 
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MAYSKÝ KALENDÁR 
V KÓDEXOCH 

 

MAYSKÁ 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. 
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Obrázok 12 Číselné znaky v mayskom zápise od 0 po 20. 

 

 Mayovia používali na zobrazenie čísel iba dva znaky – bodku a čiarku. 

Zobrazenie pomocou bodky a čiarky je však iba pri najjednoduchšej aj keď 

najrozšírenejšej forme zobrazenia. Mierne zložitejšia forma je tzv. hlavový variant 

čísel. Mayovia si udržovali predstavu o číslach ako niečo viac ako len abstraktné 

symboly. V skutočnosti to boli predstavitelia bohov či mytologických postáv.  Tieto 

hlavové varianty obsahujú plno symbolov, pre ktoré sú ľahko rozpoznateľné, 

pričom ich zdieľajú spolu s bohmi, ktorý sú patrónmi daného čísla. Napríklad číslo 

6 obsahuje vo svojom oku sekerku, ktorá je jedným z hlavných atribútov boha 

dažďa - Chaaka. Číslo 4 je typické pre symbol k´in, teda jasná spojitosť s božstvom 

Slnka – K´inich Ajaw. Číslo 9 zasa je typické pre svoje jaguárie črty a symbol yax 

nad jeho nosom nepredstavuje nič iné, iba to, že ide o jedného z božských dvojičiek 

– Yax Baláma . Avšak jedným z najkrajších výsledkov práce starovekých mayských 
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umelcov, čo sa týka matematiky, je plnofigurálne zobrazenie čísel. Krásne príklady 

môžeme vidieť napríklad v Copáne na stéle D alebo v Yaxchiláne na nástennom 

preklade 48. 

 

KALENDÁRNE SYSTÉMY 

 

Kalendárny kruh je spojenie dvoch časových cyklov, ktoré sa používali v 

Mezoamerike prakticky od konca predklasiky až po koloniálne obdobie. Tieto dva 

časové cykly sa nazývajú Tzolk´in a Haab a prakticky sú od seba nezávislé. Ich 

kombináciou však dochádza k vytvoreniu tzv. nosičov rokov, ktorí sú nazvaní 

podľa dní kalendára Tzolk‘in, ktoré pripadajú na prvý deň nového roka Haabu, 

teda 0 Pop.3 

Tzolk‘in 

 Tzolk´in je považovaný za posvätný kalendár, ktorý sa skladá z kombinácie 

20 rôznych dní/mien s číslami od 1 – 13. Kombináciou „každý s 

každým“ dostávame kompletný počet dní tohto kalendára, teda 260. Princíp je 

celkom 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). 

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. 

 
3 Toto však bolo záležalo na časových a geografických podmienkách. Napríklad v klasickom období 
sa používal tzv. tikalskí nosiči (Ik‘, Manik‘, Eb, Kaban), v oblasti Campeche zasa iný set (Ak’bal, 
Lamat, Ben, Etz’nab). V poklasickom období zasa mayapánski nosiči (K’an, Muluk, Hix, Kawak). 



38 

 

Obrázok 13 Dvadsať znakov dní kalendára Tzolk'in. 

  

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. 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.  
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Obrázok 14 Dvadsať mesiacov kalendára Haab. 

 

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. 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).  

 Tento druh kalendára sa vo všeobecnosti skladá z minimálne 5 jednotiek. 

Najmenšia je K‘in a zodpovedá jednému dňu. Rozsah je od 0 po 19. Ďalšou 
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jednotkou je Winal, ktorý plní úlohu 20-dňového mesiaca a rozsah má od 0 po 17. 

Nasledovnou jednotkou je Tun, ktorý predstavuje jeden 360 dňový rok s rozsahom 

od 0 po 19. Druhou najvyššou jednotkou je K´atun, teda približne 20 rokov s 

rozsahom 0 až 19. Najvyššou jednotkou je tzv. Bak´tun, teda 400 rokov s rozsahom 

od 0 po 12/19. V zásade slúži tento kalendár na počítanie dní, pričom je podobný 

nášmu kalendárnemu systému. Náš kalendár pracuje na podobnom princípe 

uzatvárania času do väčších celkov – dni, týždne, mesiace, roky, desaťročia, atď. 

 

Obrázok 15 Cykly kalendára Dlhý počet. 

 

 

ŠPECIFICKÉ VARIÁCIE KALENDÁRNYCH ZÁZNAMOV 

 

V kódexoch máme niekoľko ďalších variácií kalendárnych záznamov, ktoré 

priamo vychádzajú, alebo sú modifikáciou iniciačnej série. Ide napríklad 

o skrátenú iniciačnú sériu, prstencové čísla, hadie čísla, alebo piktunský počet.  
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Skrátená iniciačná séria 

Skrátená iniciačná séria pozostáva iba zo štyroch cyklov a údaju 

z kalendára Tzolk’in. Ide skôr o druh matematického zápisu, ktorý označuje počet 

cyklov, resp. súčet cyklov. Jeho štyri cykly sú nasledovné – k’in, winal, tun, k’atun.  

 

Obrázok 16 Príklad skrátenej iniciačnej série z Drážďanského kódexu. 

 

Prstencové čísla 

Prstencové čísla sú identifikované na základe červeného zviazaného 

prstenca v poslednom rade kalendárneho zápisu. V samotnom prstenci sa 

nachádza číslo. Väčšinou sa nachádza v rámci prstencových čísiel tri, maximálne 

štyri cykly. Pod prstencom sa nachádzajú údaje z kalendára Tzolk’in a Haab, ktoré 

11 

11 

15 

14 

9 Ix 
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sú vždy rovnaké – 4 Ajaw 8 K’umk’u a tým odkazujú na dátum stvorenia sveta. Je 

to jeden z najrozšírenejších typov dištančných čísiel, ktoré v kódexoch máme. 

 

Zápis v kódexe - 9.13.12.10.0 9 Ix [(4 10 6) 4 Ajaw 8 Kumku] 

Spôsob získania výsledného Dlhého počtu  

13.  0.  0.   0.  0  4 Ajaw 8 Kumku 

            - 4.10.  6 

 12.19.15.  7.14 9 Ix 2 Ch´en 

  9.19.11.13.  0 

    9.19.  7.  2.14 9 Ix 17 Ch´en 

 

Hadie čísla 

Hadie čísla predstavujú ďalší druh dištančných čísiel. Zložené sú zo šiestich 

častí a predstavujú teda dlhší zápis než tradičná iniciačná séria (Dlhý počet). 
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Najvyšším cyklom tu nie je bak’tun, ale piktun, ktorý pozostáva z dvadsiatich 

bak’tunov. Väčšinou sú hadie čísla vyobrazené v pároch ako čierne a červené. 

Hermann Beyer identifikoval fungovanie hadích čísiel, ktoré sú podľa neho 

rátané od času viac ako 30 000 rokov pred 0.0.0.0.0 4 Ajaw 8 K’umku.  

Červené 

- 4.6.1.9.15.0 3 Kan 16 Uo 

Čierne 

- 4.6.9.15.12.19  13 Akbal 1 Kankin 

 

- Základ (1.11.15.)3.16.14.11.4 9 Kan 12 Kayab 

- Stvorenie (1.11.19.)0.0.0.0.0 4 Ajaw 8 Kumku 
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HIEROGLYFICKÉ PÍSMO 
V KÓDEXOCH 

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-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-HELMKE, 2019: 8). 

 Mayský písomný systém je definovaný ako logo-sylabický systém, čo 

znamená, že je tvorený celými slovami, alebo teda logogramom a slabikami, teda 

fonetickými znakmi. Poznáme približne 200 rôznych slabičných znakov, z ktorých 
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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.  

 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 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.  

 

Obrázok 17 Strana z knihy Relación de las cosas de Yucatán od Diega de Landu, kde je zapísaná tzv. 
landova abeceda mayských hieroglyfov. 
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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. 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. Vďaka tomuto Yuri Knorozov 

dokázal, že mayské písmo je logo-sylabické, teda tvorené ako slabikami, tak aj 

logogramami.  

 

Obrázok 18 Identifikovanie slabičných znakov v kódexoch podľa Yuriho Knorozova. Cutz je po maysky 
morka a tzul je pes. 
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 Mayský hieroglyfický text, hlavne v klasickom období, je písaný vo veľmi 

jednoduchej forme, keďže ide hlavne o dynastické údaje. V poklasických kódexoch 

je však text veľmi zložitý, pretože častokrát pripomína poéziu a môže teda skrývať 

v sebe úplne iný význam, aký je na prvý pohľad zadefinovaný. Zrejme bol 

k výkladu textov z kódexov potrebné enormné množstvo ďalších vedomostí, ktoré 

však isto mayskí kňazi ovládali. 

 

 

 

Obrázok 19 Preklad textu z Drážďanského kódexu v rámci Venušinych tabuliek. 
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ŠTRUKTÚRA MAYSKÝCH 
KÓDEXOV 

 

Ako bolo už povedané vyššie, kódex je vytvorený z dlhého pásu papiera. 

Ten vyrobili z podkôrových vlákien figovníka, ktoré boli utlčené a neskôr natreté 

vápencovou vrstvou. Následne bol tento súvislý pás zložený vo forme leporela. 

Takto sa dá celý kódex prakticky rozložiť naspäť do súvislého pásu a dáva 

možnosť zaznamenať informácie, ktoré by sa inak nezmestili na jednu stranu. Pri 

zloženom kódexe sa predpokladá jeho otvorenie na dve strany. To znamená, že na 

jednu stranu sa obyčajne zakomponovali dve, tri, alebo až štyri nezávislé 

informácie. Tieto časti boli od seba oddelené a definujeme ich ako registre.  

Každú stranu, resp. register označujeme špeciálnym zápisom, ktorý nám 

pomáha sa v kódexoch rýchlejšie orientovať. Napríklad vrchný register na strane 

103 v Madridskom kódexe označujeme ako M.103a. Teda malé písmeno abecedy 

v smere z vrchu až nadol (a, b, c, resp. d). Začiatočné písmeno sa odvíja od prvého 

písmena v názve samotného kódexu (Madridský – M, Drážďanský – D, Parížsky – 

P, Grolier – G). Niekedy však delenie nie je iba na základe horizontálnych línií, ale 

vertikálnych, ako je tomu napríklad na strane D.24 v rámci Venušiných tabuliek.  
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Obrázok 20 Štruktúra mayských kódexov. Rozdelenie strán na registre na stranách M.103 a M.104. 

 

Ako vidíme na stranách M.103 a M.104, tak registre „a“ a „c“ sú 

samostatnými časťami, pričom register „b“ presahuje na obe strany a pokračuje 

ďalej. Podobný spôsob vidíme v kódexoch na mnohých miestach a prakticky je to 

umožnené jeho charakterom leporela. 

Okrem technického rozdelenia na strany, registre, hieroglyfické písmo, 

alebo ikonografiu, rozdeľujem obsah kódexov aj na základe funkcie a to na 

almanachy a tabuľky. 
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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. 

 

Obrázok 21 Štandardný almanach z Drážďanského kódexu. Obsahuje päť cyklov a šesť framov. 

 

 

Tabuľka 3 Kompletná kalendárna rekonštrukcia almanachu. 

6 + 13 = 6 + 9 = 2 + 7  = 9 + 7 = 3 + 7 = 10 + 9 = 6 

Ajaw Ben Ik‘ Muluk Kib Ak’bal  

Eb Chikchan Hix Imix Lamat Men  

K’an Kaban Kimi Ben Ajaw Manik‘  
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Kib Muluk Etz’nab Chikchan Eb Kawak  

Lamat Imix Ok Kaban K’an Chuwen  

 

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. 

 

 

Obrázok 22 Štruktúra framu v rámci štandardného almanachu. 
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Obrázok 23 Základné identifikované pozitívne veštby, ktoré obsahujú almanachy. 

 

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. 

 

 

Obrázok 24 Základné identifikované negatívne veštby, ktoré obsahujú almanachy. 
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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. 

 

Obrázok 25 Kruhový almanach z Madridského kódexu. 

 

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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Obrázok 26 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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Obrázok 27 Strana z Madridského kódexu, ktorá obsahuje úryvok z tzv. in extenso almanachu. 
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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.  

Veľmi špecifickou tabuľkou v kódexoch je tzv. tabuľka Marsu, ktorá je 

v podstate kombináciou tabuliek, teda násobkov celej tabuľky a štandardného 

almanachu.  

 
Obrázok 28 Strany D.43b - D.45b, ktoré reprezentujú tzv. tabuľky Marsu. 

 

OSTATNÉ DRUHY  

 Kódexy obsahujú niekoľko raritných nástrojov, ktoré nemožno zaradiť ani 

do almanachov alebo tabuliek. Ide napríklad o k’atunové strany z Parížskeho 

kódexu, ktorý sleduje sled trinástich k’atunov a teda reprezentuje časovú periódu 

257 rokov. Okrem toho tieto strany obsahujú aj tzv. tun-winalový počet. Medzi 

ďalšie raritné nástroje zaraďujeme aj novoročné oslavy nosičov rokov, alebo 

periódy 52 Haabov.  
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SCHELLHASOVO TRIEDENIE 
BOHOV 

 

Výskum mayských bohov a nadprirodzených postáv sa započalo už na 

samom začiatku mayských štúdií. Už prví mayológovia, ako napríklad Brasseur de 

Bourbourg, alebo Cyrus Thomas, Ernst Forstemann alebo Eduard Seler sa snažili 

vytvoriť ideu o mayskom panteóne. Avšak najzlomovejší moment bol však prístup 

nemeckého mayológa Paula Schellhasa, ktorý na konci 19. storočia vytvoril 

systematický spôsob nazerania na mayské božstvá. Snažil sa o identifikovanie 

a rozdelenie božstiev na základe ikonografických znakov. Medzi jeho základné 

pramene patrili tri poklasické mayské kódexy. Tu vychádzal hlavne z almanachov, 

ktoré boli celkom jasne identifikovateľné a postavy, ktoré sa tu nachádzali sa dali 

chápať ako samostatné božstvá. Keďže v tej dobe bol výskum mayského 

náboženstva a hlavne hieroglyfického písma iba v plienkach, zostavil Paul 

Schellhas neutrálne rozdelenie božstiev a priradil im písmeno z abecedy.  Jeho 

zásadné dielo sa nazýva Representation of Deities of the Maya Manuscripts. Ku 

každému božstvu sa zároveň snažil pripojiť aj hieroglyf, ktorý je najčastejšie s ním 

spájaný. To však už bolo vo väčšej miere nepresné.  
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Obrázok 29 Ukážka zo strany 10 zo Schellhasovej publikácie. 

 

Tento systém, ktorý vytvoril Paul Schellhas využívame prakticky dodnes. 

Napriek tomu, že vieme pomenovať veľkú väčšinu božstiev a vieme čítať aj ich 

hieroglyf, je častokrát lepšie použiť jeho neutrálne označenie, hlavne ak ide 

o nejednoznačne identifikovateľného boha. Pôvodná Schellhasova abeceda bola 

počas histórie jemne opravovaná a hlavne častokrát dopĺňaná. Preto dnes existuje 
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Boh A, A‘ a A‘‘. Neskôr ju upravoval napríklad Thompson, Zimmermann, Kelley, 

alebo Karl Taube.  

 

Obrázok 30 Pôvodné roztriedenie bohov a zvierat podľa Paula Schellhasa. 

 

 Paul Schellhas skončil pri svojom triedení na písmene P a ďalej rozdelil 

postavy, ktoré nie sú priamo božstvami, avšak nemožno ich zaradiť ani čisto do 

ríše zvierat. Ide o mytologické postavy.  
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Obrázok 31 Zobrazenie bohov z Drážďanského kódexu, ktorých kategorizujeme ako mladé božstvá. 

 

Bohov ďalej môžeme deliť aj na základe ich fyzických tvarov do dvoch 

veľkých skupín – mladá a stará generácia bohov. Mladých bohov identifikujeme 

na základe mandľových očí s jednoduchým nosom a mladíckymi ústami. Naopak 

znaky starej generácie sú hákovitý nos, veľké oči a vačky pod nimi, častokrát 

bezzubé ústa a pretiahnutá brada. Niektoré božstvá sú chápané čisto iba ako staré 

a mladé, ale napríklad boh kukurice sa zjavuje občas vo svojej mladej forme a inde 

zasa ako starec. 

 

 

Obrázok 32 Zobrazenie božstiev z Drážďanského kódexu, ktorých kategorizujeme ako staré božstvá.  
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BOHOVIA A, A‘, A‘‘ 

 

Boh A je považovaný za typického boha podsvetia, avšak v tejto forme 

a hlavne v kódexoch je chápaný ako boh chorôb a všetkého negatívneho. Je 

vyobrazený ako kostra, napol rozkladajúce sa telo a napol kostra. Miesto náušníc 

ma oko s očným nervom, nosí náhrdelník z očí a na rukách i nohách má pripnute 

ozdoby z očí. Je chápaný ako jednoznačne najnegatívnejšie božstvo v kódexoch.  

V iných mayských jazykoch je nazývaný aj ako Chamal / Chamiiy (Ch’ol). 

Jeho stredomexický náprotivok je Mictlantecuhtli. 

 

 

Obrázok 33 Božstvo smrti a chorôb, podľa Schellhasovho triedenia Boh A. 
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Schellhasovo písmeno 

 

A 

Meno / Hieroglyf 

 

Aj Puch, Kisin, Aj Kimil, Lem Kimil 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Kostra, naduté brucho, symboly smrti po 

tele, náhrdelník a náramok s očami, znaky 

rozkladu 

Povaha 

 

Negatívna 

Generácia 

 

? 

 

  

Obrázok 34 Hieroglyfické vyobrazenie mena pre boha A - Aj Kimi a jeho variácia Kisin. 
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Boh A‘ bol Paulom Schellhasom pomýlený a považoval ho iba za iné 

vyobrazenie Boha A. Jeho typickými znakmi sú symboly podsvetia, prekrížené 

hnáty, percentá, ozdoby z očí a hlavne čierna páska cez oči, ktorá je 

reprezentovaná symbolom AK’AB. Je spájaný s alkoholickým opojením, 

zvracaním, alebo sebaobetovaním. Je to jednoznačne negatívne božstvo. 

 

Obrázok 36 Boh Ahkan a jeho hieroglyf z klasického obdobia. 

 

Obrázok 35 Božstvo A' nazývaný Ahkan a jeho meno v hieroglyfickom zápise. 
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Schellhasovo písmeno 

 

A‘ 

Meno / Hieroglyf 

 

Akan, Ahkan 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Čierne oblečenie s prekríženými hnátami, 

znaky rozkladu, percentá, znak AK’AB na 

hlave, čierna páska cez oči,  

Povaha 

 

Negatívna 

Generácia 

 

mladá 

 

 Ahkan je považovaný za boha vízií, alkoholu a hlavne alkoholového klistíru. 

Spájaný je s násilnou smrťou.  

 

 

Obrázok 37 Boh Ahkan vyobrazený na keramike ako božstvo alkoholu a sebaobetovania. 
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Obrázok 38 Boh A'' s typickou páskou cez oči. 

 

Tretím bohom, ktorý spadá pod A kategóriu je boh A‘‘. Vyskytuje sa veľmi 

málo a jeho hlavným atribútom je páska cez oči a náhrdelník s percentami. Ide 

rovnako o negatívne božstvo  

 

Schellhasovo písmeno 

 

A‘‘ 

Meno / Hieroglyf 

 

? 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Koruna z očí, percentá, biela páska cez oči 

– slepota? 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

mladá 
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BOH B 

 

 Týmto písmenom označujeme božstvo, ktoré je zodpovedné za dážď 

a v podstate a počasie. Jeho meno je Chaahk a je považovaný za najdôležitejšieho 

poklasického boha. Jeho postavenie vychádza aj z poveternostných podmienok 

severného Yukatánu, ktorý je z veľkej miery vyprahnutá oblasť a preto boli dažde 

veľmi dôležitým prvkom pre bežné fungovanie.  

 

 

Obrázok 39 Boh B s menom Chaahk aj s hieroglyfickým vyobrazením. 

 

 Medzi jeho základné charakteristické črty v rámci ikonografie zaraďujeme 

určite chobotovitý nos, ktorý je odlišný od toho, ktorý má boh K’awiil. Chaakov nos 

veľmi nápadne pripomína nos tapíra. Okrem toho častokrát drží v ruke svoju 

typickú sekerku a na hlave má korunu, ktorá je v tvare mušle. Chaahk býva 

v kódexoch súčasťou scén, kde je rozdelený na štyri svetové strany a nesie mená 

Chak Xib Chaahk (červený, východ), Ek Xib Chaahk (čierny, západ), K’an Xib 

Chaahk (žltý, juh) a Sak Xib Chaahk (biely, sever).  
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Schellhasovo písmeno 

 

B 

Meno / Hieroglyf 

 

Chaak, Chaahk 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Nos tapíra, sumčie fúzy, vyplazený jazyk, 

žraločí zub, morská mušľa na hlave, 

jaguárí chvost z náušnice, sekerka 

Povaha 

 

Pozitívna 

Generácia 

 

stará 

 

 

 

Obrázok 40 Vyobrazenie boha Chaahka v rôznych časových epochách. Vľavo predklasická verzia 
z mesta Kaminaljuyu a vpravo. 

 

Okrem dažďov je Chaahk bohom aj bleskov vo svojej forme ako Yopaat. Ten 

sa však v kódexoch vôbec nevyskytuje. Je braný ako veľmi pozitívne božstvo, 
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avšak vieme ho v kódexoch nájsť aj s pochodňou v ruke ako nosiča sucha, čo je 

brané ako veľmi negatívne. 

 

 

Obrázok 41 Vyobrazenie Chaahka z klasického obdobia spolu s jeho hieroglyfom. 

 

V klasickom období mal Chaahk tiež veľmi dôležitú úlohu v rôznych 

mytologických príbehoch. Ako Yax Ha’al Chaahk vyslobodzoval napríklad boha 

kukurice z podsvetia tým, že svojou sekerou rozbíjal chrám, kde bol boh E 

umiestnený. Dá sa to samozrejme chápať aj v prenesenom význame ako pomoc 

dažďa pri pestovaní kukurice. V stredomexickom priestore mal Chaahk svojho 

náprotivka s menom Tlaloc. 
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BOH C 

 

Boh C je veľmi zaujímavým božstvom, ktorému je ťažko priradiť atribúty. 

Vizuálne ide o druh opičieho božstva, ktorého telo je čisto antropomorfné. Jeho 

meno prekladáme ako K’uh, čo znamená boh, alebo svätý. Je to prakticky 

personifikácia niečoho veľmi vzácneho, života, božskosti. Ide o veľmi pozitívne 

božstvo, ktoré je v kódexoch zamieňané za iných bohov v prípade, ak daný 

almanach nevyžaduje použitie špecifického boha. Boh C je teda všeobecný 

pozitívny boh bez špeciálnych funkcií. 

 

 

Obrázok 42 Vyobrazenie Boha C spolu s hieroglyfmi jeho mena - K'uh. 
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Schellhasovo písmeno 

 

C 

Meno / Hieroglyf 

 

K‘uh 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Opičia hlava, oblečenie („pončo“) 

Povaha 

 

Pozitívna 

 

Generácia 

 

? 

 

 

 

 

Obrázok 43 Boh C ako kukuričný boh v znovuzrodení z prasknutého korytnačieho panciera, 
ktorému dopomáhajú dvaja bohovia. 
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BOH D 

 

Boh D predstavuje najvyššie postaveného boha v pomyselnom 

poklasickom mayskom panteóne. Je najdôležitejším a hlavným božstvom, ktorý 

obyčajne sedí na tróne. Je stvoriteľským božstvom, spájaný s múdrosťou, 

vedomosťami, písmom. Zároveň nám však preklad jeho mena stále uniká. 

Z koloniálnych zdrojov môžeme jeho meno rekonštruovať ako Itzamna, resp. 

klasická verzia jeho mena môže byť Itzamnaaj. V niekoľkých zdrojoch by sa dalo 

meno prečítať aj ako Itzam Nah Yax Kokaj Mut, alebo Itzam Kokaj Mut.  

 

 

Obrázok 44 Variácie boha D s menom Itzamnaaj v kódexoch. 

  

Ikonograficky ho vieme opísať ako staré božstvo s hákovitým nosom 

a bezzubými ústami. Medzi jeho hlavným atribútom však je ozdoba, alebo spona 

na hlave, ktorá bola dlhý čas nesprávne interpretovaná ako stonožka. Ide 
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o špeciálnu ozdobu s obsidiánovým zrkadlom. Jeho postava je považovaná za 

veľmi pozitívnu.  

 

 

Obrázok 45 Hieroglyfický spôsob zapísania mena boha Itzamnu v poklasickom kódexe a v 
klasických textoch. 

 

Schellhasovo písmeno 

 

D 

Meno / Hieroglyf 

 

Itzamna, Itzamnaaj, Itzam Kokaj Mut 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Sedí na nebeskom páse, výrazné starecké 

črty, spona/ozdoba vo vlasoch 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

stará 
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Obrázok 46 Itzamnaaj ako nebeský vták známy aj ako Vukub Kaqix. 

 

 

Obrázok 47 Vyobrazenie boha D na klasickej keramike. 

 

Itzamnaaj býva hlavne v klasickom období v páre so ženskou bohyňou 

Mesiaca, alebo ako jazdí na pekarim. Jeho veľkou úlohou bolo zrejme účasť na 

stvorení sveta, pretože je vyobrazený aj pri svetovom strome ako vykonáva rituál. 

 

Obrázok 48 Vyobrazenie boha D Itzamnu ako boha stvoriteľa.  
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BOH E 

 

Boha E identifikujeme ako vegetačné božstvo, ktoré je spojené s plodinou 

kukurice. Jeho glyf, ktorý zrejme čítame ako Ixiim, alebo Lem Ixiim (Žiarivá 

kukurica) je hlavový variant logogramu pre kukuričného boha, ktorého hlava 

pripomína kukuričný klas. V tomto prípade ide o kombináciu logogramu mena pre 

boha C a kukurićného klasu. V niektorých prípadoch jeho meno (hlavne klasický 

variant) môžeme čítať ako Ju’un Ixiim. Je spájaný so životom, jedlom, ale aj 

napríklad smrťou, pre jeho vegetačný cyklus. 

 

 

Obrázok 49 Vyobrazenie boha E v kódexoch s jeho hieroglyfickým menom. 

 

Ikonograficky ho môžeme opísať ako mladého, pekného boha, ktorého 

súčasťou je vždy kukurica v akejkoľvek forme. Či už ide o kukuričný list, klas, 

alebo výsledný produkt, ako napríklad placka.  
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Schellhasovo písmeno 

 

E 

Meno / Hieroglyf 

 

Ixiim, Lem Ixiim, Hun Nal, Aj Nal, Nal, 

Ajan 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Kukuričný klas v korune, glyf kukuričnej 

placky waaj v korune 

Povaha 

 

Veľmi pozitívna 

 

Generácia 

 

Mladá (výnimočne aj stará) 

 

 

 

Obrázok 50 Boh kukurice ako tanečník na tanieri z klasického obdobia. 

  

V klasickom období je kukuričný boh vyobrazovaný ako veľmi mladý muž, 

ktorý často tancuje. Jeho hlava je zjavne deformovaná aby čo najviac pripomínala 

kukuričný klas. Zrejme z tohto popudu si samotní Mayovia taktiež deformovali 

lebky.  
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Existuje niekoľko rôznych mytologických príbehov, ktorých je boh 

kukurice súčasťou. Sú priamo napojené na jeho vegetačný cyklus, kde zobrazujú 

úmrtie boha, jeho odvezenie do podsvetia na kanoe, kde býva zobrazený ako 

v hrobke. Následne poráža pánov podsvetia, teda od postáv, ktoré ho do podsvetia 

priviezli (Veslári) až po samotného najvyššieho boha v podsvetí – Boha L.  

 

Obrázok 51 Boh kukurice znovuzrodený z korytnačieho panciera, ktorému pomáhajú božské 
dvojičky Jun Ajaw a Yax Balam. 

 

Nakoniec sa boh kukurice zrodí s pomocou božských dvojičiek, ktoré vieme 

nájsť napríklad v poklasickom k’ichejskom príbehu Popol Vuh. Tieto dvojičky sa 

tam nazývali ako Ixbalanké a Hunahpú, čo bolo v klasickej mayčine Yax Balam 

a Jun Ajaw. V kódexoch ich idenfifikujeme ako bohov CH a S. 
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Obrázok 52 Víťazstvo boha kukurice nad bohmi z podsvetia - Bohom L a veslármi. 

 

 

 

Obrázok 53 Odvádzanie boha kukurice do podsvetia po jeho smrti. 
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BOH G 

 

Boh G, alebo teda boh slnka bol jedným z najdôležitejších bohov 

v klasickom období. To sa však zmenilo v poklasickom období a hlavne sa to 

odrazilo na jeho úlohe v kódexoch. Ako už bolo spomenuté pri bohovi dažďa, 

zmenou klímy sa zmenili aj priority v uctievaní božstiev. Boh slnka bol teda braný 

ako negatívne božstvo, ktoré prinášalo zničujúce sucha a pohromy.  

 

Obrázok 54 Boh slnka K'ihnich Ajaw s jeho hieroglyfickým zápisom. 

 

Jeho meno je trochu problematické na presný preklad. Skladá sa z troch 

znakov, dvoch logogramov a slabiky – K’IN-AJAW-wa. Je teda niekoľko možností, 

ako sa dá Boh G prečítať – K’in Ajaw, Ajaw K’in, K’ihnich Ajaw, alebo jednoducho 

K’ihnich. 
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Schellhasovo písmeno 

 

G 

Meno / Hieroglyf 

 

K’ihnich Ajaw, K’in Ajaw, Aj K’in, Ajaw 

K‘in 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Zarastená tvár, symbol slnka po tele, 

špirála pred nosom 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

stará 

 

 

Obrázok 55 Boh slnka vyobrazený v poklasickom kódexe a na ranoklasickej štukovej výzdobe. 

 

Spájaný je s jaguármi, sebaobetovaním, ohňom, panovaním a dynastickými 

rituálmi. Väčšinu ale hlavne v klasickom období. V rámci ikonografie má výrazné 

starecké črty a zarastenie na tvári. Pred nosom má občas špirálu a na hlave 

predmet, ktorý pripomína mušľu. Častokrát má na tele zakomponovaný aj glyf 

k’in. 
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Obrázok 56 Boh slnka z klasického obdobia v plnofigurálnom vyobrazení a ako patrón čísla 4. 
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BOHYNE I A O 

 

Bohyňa I a O boli považované Paulom Schellhasom za odlišné postavy, 

avšak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o rovnaké bohyne iba v inom aspekte. 

V oboch prípadoch ide o bohyňu Mesiaca, zrejme v pozíciach novu a splnu. 

 

 

Obrázok 57 Mladá bohyňa mesiaca s dvomi variantami jej mien - Kab Chel a Sak Chel. 

 

Bohyňa I je reprezentovaná mladou ženou s odhalenými prsiami 

a rozpustenými vlasmi, čo je v mayskej spoločnosti brané ako nespútaný sexuálny 

akt. Je bohyňou žien, manželstva a lásky. V jej glyfe sa nachádza znak k’aban, čo je 

v prvom rade symbol pre zem. Ako typické ženské božstvo je spojená aj 

s tkáčstvom.  
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Schellhasovo písmeno 

 

I 

Meno / Hieroglyf 

 

Ix Chel, Sak Chel, Kab Chel, Sak Ixik, Ix Sak 

Uh 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Čierne rozpustené vlasy, odhalené 

poprsie, dlhá sukňa 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

mladá 

 

 

Obrázok 58 Bohyňa mesiaca s typickým kosákom ako súčasť jej tela. Stredný obrázok ukazuje 
bohyňu mesiaca so zajačikom v náručí. 

 

V kódexoch Ix Chel vystupuje ako družka niekoľkých bohov, s ktorými je 

zrejme v sexuálnom akte. V príslušnom hieroglyfickom zápise sa hovorí o nej ako 

o manželke (yatan). V tabuľkách zatmenia je vyobrazená mladá bohyňa obesená 

na nebeskom páse. Dlhú dobu bola táto bohyňa považovaná za tzv. Ix Tab, teda 

bohyňu obesencov, avšak v tomto prípade ide zrejme o reprezentáciu mesiaca 

v zatmení. 
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Obrázok 59 Stará bohyňa mesiaca vyobrazená v Drážďanskom kódexe spolu s jej hieroglyfmi - Chak 
Chel. 

 

Druhá bohyňa je rovnako patrónkou tkania, manželstva. Okrem toho má 

v područí aj liečenie a rodenie. Hlavne v poklasickom období je spojená so silnými 

búrkami a záplavami, preto je vyobrazená aj s krčahom ktorý vylieva.  

 

Schellhasovo písmeno 

 

O 

Meno / Hieroglyf 

 

Chak Chel, Ix Chel, Ix Chebel Yax, Ix Chak 

Chel 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Starena v suknici, vylieva vodu z krčaha, 

had zamotaný vo vlasoch, opasok z očí, 

symboly podsvetia 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

stará 
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Obrázok 60 Stará bohyňa mesiaca s typickými symbolmi pre podsvetie. 

 

Ikonograficky ju môžeme popísať ako starú, neprívetivú ženu, ktorá je 

oblečená do dlhých šiat na ktorých sú symboly podsvetia. Okrem toho má aj 

pazúry na rukách aj nohách a vo vlasoch zapleteného hada. Spájaná je aj s dúhou, 

ktorá je však na základe etnografických záznamov braná negatívne, pretože 

reprezentuje nadúvanie podsvetných božstiev. Tiež je spájaná aj s pavúkmi. 
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BOH K 

 

Boh K je veľmi pozitívnym božstvom v poklasickom mayskom panteóne. 

Známy je už od ranoklasického obdobia. Napriek tomu, že nie je vyobrazený až tak 

často, zohráva však dôležitú úlohu a to napríklad v Parížskom kódexe. Boha 

K môžeme presne preložiť ako K’awiila a je spájaný na jednej strane s kukuricou, 

dažďom, prebytkom jedla a na druhej strane s dynastickou líniou a panovníckou 

mocou. 

 

Obrázok 61 Boh K´awiil a hieroglyfické vyobrazenie jeho mena. 

 

 Ikonograficky ho opisujeme ako staré božstvo s veľmi charakteristickým 

roztrapkaným nosom. Má isté známky aj z plazov alebo prvky ohňa. V kódexoch je 

spájaný s veštbami ox wi’il, alebo ti‘ waaj ti‘ ha, pričom obe môžeme preložiť ako 

prebytok jedla.  
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Schellhasovo písmeno 

 

K 

Meno / Hieroglyf 

 

K‘awiil 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Typický roztrapkaný veľký nos 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

Starý 

 

 

 

Obrázok 62 Typický hieroglyf pre boha K'awiila v klasickom období. V hlave má zapichnutú 
pochodeň, alebo jadeit. 

 

Na rozdiel od poklasického obdobia bol K’awiil v klasike zobrazovaný so 

zapichnutou pochodňou, alebo jadeitovou plackou v čele. Táto pochodeň bola 

častokrát už horiaca. Jeho čelo bolo tvorené zrejme z jadeitu. Taktiež mal 

jednoznačné plazie prvky a jedna jeho noha bola dokonca hadia.  
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Obrázok 63 Typické vyobrazenie K'awiila s haďou nohou na klasickej keramike. 
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BOH L 

 

Toto špecifické božstvo dlhú dobu unikalo jednoznačnému určeniu 

a prekladu jeho mena. Dnes ho však môžeme nazývať ako Ha’al Chuwaj 

a predstavuje pána podsvetia. Boha L poznáme veľmi dobre už z klasického 

obdobia ako dôležitú postavu pri stvorení sveta, pričom predstavoval náprotivok 

boha Itzamnaaj. 

 

 

Obrázok 64 Boh L vyobrazený v Drážďanskom kódexe a jeho príslušný hieroglyf. 

 

Ako podsvetné božstvo je spájaný s jaguárom a sovami, či vtákom 

Muwanom, ktorého stále nosí vo svojom klobúku. Je patrónom obchodníkov 

a obchodu. Tiež je spojený s jaskyňami a nocou, čo sa pravdepodobne odrazilo aj 

na jeho ikonografickom vyobrazení, teda ako čierne božstvo. Je spájaný aj so 

smrťou a ničením. 
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Schellhasovo písmeno 

 

L 

Meno / Hieroglyf 

 

Ha’al Chuwaj 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Pomaľovaný na čierno, bodky okolo úst, 

na korune mu sídli vták Muwan v hniezde 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

stará 

 

 

Obrázok 65 Boh L vyobrazený na klasickej keramike s typickým klobúkom a v spoločnosti mladých 
žien. 

 

Predstavuje veľmi staré božstvo, ktoré sa rado obklopuje mladými ženami, 

ako to častokrát vidíme na vyobrazeniach na keramike. Ako pán podsvetia je tiež 

porazený bohom kukurice, ktorý sa tak oslobodí od smrti a vracia sa do ríše 

živých.  
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Obrázok 66 Boh L na umení z klasického obdobia. 
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BOH M 

 

Boh M je považovaný podobne ako Boh L za bohov obchodníkov a obchodu 

ako takého, pretože je častokrát vyobrazený s nákladom, alebo na ceste. Jeho 

meno je zrejme Ek Chuwaj a typickým je jeho obdĺžnikový nos, čo ho prepája na 

stredomexického boha Yacatecuhtli. Je zrejmé, že nejde o typického mayského 

boha ale bol súčasťou importu. 

 

 

 

 

Schellhasovo písmeno 

 

M 

Meno / Hieroglyf 

 

Ek‘ Chuwaj 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Pomaľovaný na čierno, zvláštne oko, 

typický obdĺžnikový nos, nesie náklad 

Povaha 

 

? 

 

Generácia 

 

? 

Obrázok 67 Boh M zvaný aj ako Ek´Chuwaj vo dvoch variáciach z Drážďanského a 
Madridského kódexu spolu s hieroglyfom. 
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BOHOVIA N 

 

Boh N predstavuje veľmi komplexné božstvo. Zrejme nejde iba o jedného 

boha ale hneď o niekoľko variácií. Preto ich môžeme označiť ako N, N‘, N‘‘, 

prípadne N‘‘‘. Na základe ikonografie a aj hieroglyfického písma ho identifikujeme 

ako Pawahtuna, alebo Bakaba.  

 

 

Obrázok 68 Boh N s mušľou v spodnej časti tela s jeho hieroglyfom v kódexoch. 

 

Je teda celkom prirodzené, že týchto božstiev bude viac než jeden, keďže 

Bakabov, alebo Pawajtunov vidíme v ikonografii štyroch a viac. Každý z Bakabov 

je totiž spojený s jednou zo svetových strán. Ide zároveň o boha zeme, vôd, hromu, 

hudby, opitosti a starého roka. Častokrát sa o ňom hovorí ako o bohu hôr, ktorý 

môže byť aj dobrý, ale aj škodlivý. Na hlave častokrát nosí šatku, ktorá je v glyfoch 

prekladaná ako ITZAM, alebo v staršej literatúre ako PAWAJ. 
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Schellhasovo písmeno 

 

N 

Meno / Hieroglyf 

 

Pawajtun, Pawahtun, Bakab 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Morská ulita, typická pokrývka hlavy - 

sieťka 

Povaha 

 

pozitívne 

 

Generácia 

 

Stará aj mladá 

 

 

Obrázok 69 Boh N s typickými stareckými črtami a jeho príslušný hieroglyf. 

  

 Na základe istých spôsobov zápisu sa predpokladá, že meno týchto bohov 

by mohlo byť aj Itzam Chan Tuun, alebo v prípade použitia korytnačieho panciera 

aj ako Itzam Chan Ahk, prípadne Itzam K’an Ahk.  
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Obrázok 70 Variácia boha N, kde je jeho súčasťou korytnačí pancier. 

  

 

Pawahtuni boli dôležitou súčasťou mayskej mytológie a ritualizmu. Boli 

spájaní s časovými cyklami, ktoré sú známe pod termínom „nosiči rokov“. Tí boli 

vždy štyria a predstavovali dni v rámci kalendára Tzolk’in, ktorý spadal na prvý 

deň v roku kalendára Haab, teda 0 Pop.  V klasickom období sú nosiči rokov 

spomenutí napríklad na oltári U v Copáne, či na dvernom preklade v Chráme 4 v 

Tikale. Títo bohovia sú tu opisovaní ako „štyria mladí muži“, alebo „štyria 

páni“ (Stuart 2004: 2-4). 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. 
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Obrázok 71 Variácia boha N s typickou pokrievkou hlavy. 

 

 

Obrázok 72 Bohovia N z klasického obdobia vyobrazení ako Bakabovia. 
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OSTATNÉ BOŽSTVÁ A NADPRIRODZENÉ POSTAVY 

 

V mayských kódexoch existuje niekoľko božských postáv, ktoré sú 

vyobrazené omnoho menej, než vyššie prezentované. Zrejme ide o lokálne 

variácie menej známych bohov, alebo mexikanizované verzie mayských božstiev. 

 

Boh CH 

 

 

Obrázok 73 Boh CH ako Yax Balam spolu s jeho hieroglyfom. 

 

Boha CH identifikujeme celkom jasne ako jednu z hrdinských dvojičiek 

Ixbalankého z Popol Vuh. Samotný glyf z kódexov čítame ako Yax Balam, čo súhlasí 

s popisom z klasického obdobia. Ikonograficky ho opisujeme ako mladého muža 

s jaguárymi škvrnami po tele a hlavne zarastenou tvárou v oblasti úst.  
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Schellhasovo písmeno 

 

CH 

Meno / Hieroglyf 

 

Yax Balam 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Zarastenie okolo úst, jaguárie črty 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

mladá 

 

 

Boh S 

 

Obrázok 74 Boh S známy aj ako Hun Ajaw v kódexovej verzii. 

 

 Ide jednoznačne o poklasickú verziu k’ichejského Hunahpúa z knihy Popol 

Vuh. Súčasťou jeho hieroglyfu je hlava, ktorá znamená Ajaw, pred ktorej je 

číslovka 1. V kódexe je spájaný zvláštnym spôsobom s obetovaním a smrťou. Na 

strane D.2a je vyobrazený bez hlavy, so zviazanými rukami a zároveň držiaci 

obetovací disk. Je možné, že ide odkaz priamo na príbeh z Popol Vuh, kde bol 
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Hunahpú obetovaný po zápase loptovej hry. Celkovo je však v kódexoch veľmi 

málo vyobrazovaný.  

 Identifikovať ho môžeme na základe škvŕn po tele ktoré sú však iné, než 

škvrny rozkladu pri bohovi A. Ďalej to je pokrývka hlavy, ktorá symbolizuje 

panovnícku moc, ale to hlavne v klasickom období.  

 

Schellhasovo písmeno 

 

S 

Meno / Hieroglyf 

 

Jun Ajaw, Jun Nik‘ 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Bodka na tele 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

mladá 
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Boh Y 

 

Obrázok 75 Boh Y známy ako Wuk Sip s hieroglyfom. 

  

Boh Y je jednoznačne bohom poľovníkov, čo dokazuje aj ikonografia. Je 

pánom  zvierat a ich ríše.  V niektorých prípadoch je toto božstvo považovane za 

pána jaskýň. Ide o starého boha, pomaľovaného na čierno so symbolmi smrti 

a s jeleními parohmi na hlave. Jeho hieroglyf vieme veľmi dobre prečítať, pretože 

je zapísaný čisto foneticky – Wuk Sip (7-si-pu). 

Schellhasovo písmeno 

 

Y 

Meno / Hieroglyf 

 

Wuk Sip 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Pomaľovaný na čierno, na hlave jelenie 

parohy 

Povaha 

 

? 

 

Generácia 

 

stará 
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Boh Z 

 

Obrázok 76 Boh Z v Madridskom kódexe. 

 

Ide o veľmi ťažko identifikovateľného boha. Nachádza sa iba 

v Madridskom a Parížskom kódexe. Môže ísť o jednu z mnohých variácií boha L. 

V jednom z vyobrazení so škorpiónim chvostom nosí masku boha M na krku.  

 

Schellhasovo písmeno 

 

Z 

Meno / Hieroglyf 

 

Aj Tzul?  

Hlavné ikonografické znaky 

 

Škorpióni ocas 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

stará 
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Boh Q 

 

Obrázok 77 Božstvo Q vyobrazené v Drážďanskom kódexe spolu s jeho príslušným hieroglyfom. 

 

 Boh Q je považovaný za boha obetovania, či trestu. Je v istom zmysle 

prepojený s bohom smrti (A) a to vďaka symbolom podsvetia, ako sú náramky 

a náhrdelník z očí. Medzi zásadný symbol v rámci ikonografie sú bodkované čiary 

po tele, ktoré môžu symbolizovať natiahnutú kožu. Tým by nás toto božstvo 

spájalo so stredomexickým bohom Xipe Totecom, v preklade „náš pán stiahnutý 

z kože“. 

Schellhasovo písmeno 

 

Q 

Meno / Hieroglyf Buluk ? 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Línia cez tvár, jaguári chvost z naušnice, 

symboly podsvetia – náramok 

a náhrdelník z očí 

Povaha 

 

Negatívna 

 

Generácia 

 

mladá 
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Boh H 

 

Obrázok 78 Boh CH vyobrazený v Drážďanskom kódexe a jeho príslušný hieroglyf. 

 

Napriek tomu, že veľa ikonografických dôkazov z kódexov nemáme, 

považujeme boha H za boha vetra, ktorý je spájaný s dýchaním, jedlom pre bohov, 

predkami a prírodou. Rovnako je spájaný aj s hudbou, keďže zvuk bubnu je 

vyobrazený práve znakom pre vietor. Boh H sa považuje za kvetinového boha 

a preto je spájaný aj napríklad s Quetzalcoatlom, alebo teda mayskou verziou 

Kukulkánom. 

 

Schellhasovo písmeno 

 

H 

Meno / Hieroglyf 

 

Sak K’an, Kuk K’an, ? Ajaw, Ik’ K‘uh 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Vták v korune, mexikanizovaná ozdoba v 

nose 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

mladá 
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Boh R 

 

Obrázok 79 Boh R vyobrazený v Drážďanskom kódexe a jeho príslušný hieroglyf. 

 

 Veľmi obtiažne identifikovateľné božstvo. Chápané je čiastočne ako aspekt 

Jun Ajawa, teda božskej dvojičky. Je spojený s číslom 11, čo má aj zakomponované 

v mene. Je možné, že ide priamo o božstvo zeme.  

 

Schellhasovo písmeno 

 

R 

Meno / Hieroglyf 

 

Buluk Ch’abtan, Buluk Kab‘an 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Symbol kab okolo oka 

Povaha 

 

pozitívna 

 

Generácia 

 

mladá 
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Boh U 

)  

Obrázok 80 Boh U vyobrazený v Drážďanskom kódexe a jeho príslušný hieroglyf. 

 

Veľmi ťažko identifikovateľné božstvo, pretože sa v kódexoch objavuje iba 

veľmi zriedkavo. Jeho hieroglyf je však Kelem, čo znamená doslova mladík, alebo 

chlapec. Ide zrejme o typ mladíckeho boha, zrejme so stredomexickými koreňmi. 

 

Schellhasovo písmeno 

 

U 

Meno / Hieroglyf 

 

Noh Yum, Kelem 

Hlavné ikonografické znaky 

 

Zvláštna pokrývka hlavy, mexická ozdoba 

v nose 

Povaha 

 

? 

 

Generácia 

 

mladá 
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Nezaradení bohovia 

 

 

Obrázok 81 Boh W vyobrazený v Drážďanskom kódexe. 

 

Na základe ikonografie je veľmi pravdepodobné, že ide o ďalšiu variáciu 

boha vetra, teda boha H. Ukazuje to hlavne jeho oko, čo predstavuje symbol Ik, 

teda vietor. Ďalej sú to pretiahnuté ústa, typické práve pre božstvá vetra. 

V kódexoch je vyobrazený iba jeden krát. 
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Obrázok 82 Boh R vyobrazený v Drážďanskom kódexe. 

 

 Zvieracie božstvo ktoré je veľmi ťažko identifikovateľné. Zrejme ide 

o kombináciu rôznych zvierat. 
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ZVIERATÁ 

 

 

Obrázok 83 Reprezentácia supov v kódexoch. V čisto zvieracej a v antropomorfnej verzii. 

 

Obrázok 84 Typické vyobrazenie kolibríka v kódexoch. 
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Obrázok 85 Vyobrazenie antropomorfnej sovy v Drážďanskom kódexe. 

 

Obrázok 86 Vyobrazenie dvoch papagájov, pričom druhý z nich je druh Ara. 

 

Obrázok 87 Vyobrazenie nešpecifikovateľného vtáka a na druhom vyobrazení morky. 
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Obrázok 88 Vyobrazenie psov v Drážďanskom kódexe. Vľavo je antropomorfná a vpravo zoomorfná 
verzia. 

 

 

Obrázok 89 Vyobrazenie jaguára v Drážďanskom kódexe, ktorý je nazvaný ako Chak Balam. 
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Obrázok 90 Vyobrazenie hada a ryby v Drážďanskom kódexe. 

 

 

Obrázok 91 Vyobrazenie zajaca. 
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Obrázok 92 Vyobrazenie pekariho a jeleňa. 

 

Obrázok 93 Vyobrazenie včely a žaby z Madridského kódexu.  

 

 

Obrázok 94 Vyobrazenie iguany (ako pokrmu) a korytnačky. 
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TABUĽKY A ALMANACHY 
V KÓDEXOCH 

 

VENUŠINE TABUĽKY V DRÁŽĎANSKOM KÓDEXE (D.24, D.46-50) 

 

Venušine tabuľky sa rozkladajú na štyroch stranách a zahrňujú kalendárne 

údaje aj hieroglyfický text. Prítomné sú aj tri antropomorfné entity na každej 

strane, čiže celkovo 15, pričom každá predstavuje určitý element a spĺňajú rôzne 

úlohy. Postavy nachádzajúce sa v strednej časti predstavujú Venušu s rôznymi 

atribútmi a v spodnej časti sa nachádza obeť Venuše, ktoré majú aj zvieracie prvky, 

avšak sú to antropomorfné postavy. Vrchná časť pozostáva z božstiev, ktoré sedia 

na nebeskom páse. Obete Venuše prezentujú planéty alebo súhvezdia, ktoré sa pri 

východe Slnka nachádzajú na západe. Napríklad na strane 46 je obeťou 

pravdepodobne K´awiil, predstavujúci planétu Jupiter.  Obeť na strane 49 

predstavuje druh plaza, avšak mnohými identifikovaný ako korytnačka.  Pri tejto 

udalosti sa skutočne na západe objavuje súhvezdie Orióna.  

Zaujímavé však je to, že jednotliví Venušini „bojovníci“ nemajú jednotné 

vizuálne zobrazenie, a teda každý z nich má iné atribúty. Tieto atribúty sú 

paradoxne spoločne s obeťou z predchádzajúcej strany. Napríklad na strane 47 je 

obeťou leknový jaguár (v tej dobe sú na západe nasledovné súhvezdia – Ryby, 

Pegas, Vodnár), ale na ďalšej strane je už pomaľovaný bojovník s výzbrojou a s 

výraznými črtami leknového jaguára ako Venuša. Na strane 47 zdieľajú rovnaké 
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atribúty ako Venuša (kostlivec Lajun Chan) tak aj supervízor, ktorý je tiež 

kostlivec. Je teda celkom možne, že jednotlivé súhvezdia tu vplývajú aj na 

jednotlivé polohy Venuše, pridávajú a menia jej atribúty. Na strane 50 je obeťou 

postava, ktorá ma jasné vodné črty, ako napríklad mušle na nohách. Na strane 46, 

čo je opätovný začiatok cyklu sa nachádza u supervízora aj u Venuše – bojovníka 

vodné atribúty podobne ako mala obeť na strane 50. Udalosť zo strany 50 sa 

vzťahuje na dátum 20.júna 1227, kedy je pri východe Venuše na západe súhvezdie 

Strelca. To isté súhvezdie sa nachádza spolu s Venušou pri východe koncom 

januára, čo naznačuje aj strana 46. 

Strana 24 je svojím obsahom súčasťou Venušiných tabuliek, avšak 

vyobrazením je to odlišné. Napriek tomu to má svoje opodstatnenie. Táto strana 

predstavuje zhrnutie toho, čo môžeme nájsť na nasledujúcich piatich stranách. 

Spomenutí sú tu aj hlavní protagonisti, prstencové číslo, základná iniciačná séria 

a násobky celej tabuľky. 

 

Obrázok 95 Strana D.24, ktorá obsahuje zhrnutie Venušiných tabuliek. 
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Obrázok 96 Rozdelenie strán Venušiných tabuliek na sekcie. 

  

  

  

Obrázok 97 Strany D.46 až D.50. 
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V dolnej časti sa nachádzajú štyri stĺpce matematických záznamov, ktoré môžeme 

dešifrovať ako 236, 90, 250, 8. Ide o reprezentáciu štyroch fáz planéty Venuše, 

ktoré sa počas periódy 584 dní vystriedajú. Najprv ide o Zorničku (236 dní), 

potom nadlho zmizla z oblohy, pretože je v konjunkcii so Slnkom (90 dní), aby sa 

znovu objavila na západe ako Večernica (250 dní). Posledných 8 dní je znovu 

v konjunkcii so Slnkom, takže ju znovu nevidíme.  

 

Obrázok 98 Matematický zápis v ľavom dolnom rohu signalizuje počet dní štyroch fáz Venuše. 

 

 

Obrázok 99 Matematický zápis čiernych čísiel v strednej časti Venušiných tabuliek. 

 

Čierne čísla, ktoré sa nachádzajú v strednej Časti reprezentujú súčet cyklov, ktoré 

sú uvedené nižšie. Teda 236+90+250+8, aby to na ďalšej strane pokračovalo 

znovu +236 atď.  
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Vo vrchnej časti strán sa nachádza šesť, resp. sedem bohov, ktorý však 

zrejme nemajú priamy vplyv. Ide zrejme o akýchsi supevízorov, ktorí dohliadajú 

na činnosť nižšie. Sedia na trónoch a nebeských pásoch, čo im pridáva riadiacu 

úlohu a dôležitosť.  

 

  

Obrázok 100 Šesť hlavných božstiev nachádzajúcich sa v hornej časti Venušiných tabuliek. 
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 Šesť postáv, ktoré sa nachádzajú v strednej časti, priamo reprezentujú 

samotnú venušu, keďže hneď za ich menom sa nachádza titul chak ek´, teda 

veľká/červená hviezda. Títo bohovia sú všetci ozbrojený, majú štít, šípy a vrhač 

oštepov atl-atl. Na prvom vyobrazení je Boh L, na druhom zrejme mexický boh 

Lajun Chan, na treťom božstvo, ktoré je nazvané ako Tawisikal (ta-wi-si-ka-la), 

zrejme reprezentuje mayský variant boha Tlahuitzcalpantecuhtli. Na štvrtom 

vyobrazení vidíme boha Chak Xiwitei, zrejme mayský variant stredomexického 

boha Xiuhtecuhtliho. Na poslednom vyobrazení vidíme božstvo s previazanými 

očami, ktoré je tu nazvané ako Kakatunal (ka-ka-tu-na-la). Opäť zrejme ide 

o stredomexického boha. 

 

  

Obrázok 101 Päť útočných božstiev nachádzajúcich sa v strednej časti Venušiných tabuliek. 
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V spodný častiach vidíme päť ležiacich postáv a zvierat, ktoré sú prepichnuté 

šípom. Sú to tie isté šípy, ktoré držia útočníci v strednej časti. V prvom prípade ide 

o boha K´awiila, ďalej to je jaguár, boh kukurice, korytnačka a nakoniec neznámy 

boh. 

 

Obrázok 102 Päť porazených božstiev nachádzajúcich sa v dolnej časti Venušiných tabuliek. 

 

Týchto päť strán reprezentuje päť cyklov po 584 dní, ktoré sa teda po poslednom 

obehu vrátia opäť na začiatok. 
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TABUĽKY ZATMENÍ V DRÁŽĎANSKOM KÓDEXE (D.51-D.58) 

 

 Tabuľka zatmením predstavuje iný typ pozorovania nebeský úkazov. 

V podstate ide čisto o predpovedí možných úkazov na základe pozorovania 

jednoduchých cyklov. V prvej časti tabuľky, na strane D.51 a D.52 vidíme typické 

otváranie tabuľky s dlhým počtom a záznamom celého cyklu a jeho násobky. 

Samotné predikcie začínajú na strane D.53. Červené a čierne čísla sú nepravidelne 

prerušované ikonografickým záznamom spolu s hieroglyfmi. Toto nazývame tzv. 

oknom zatmenia. Je to moment, kedy by s najväčšou pravdepodobnosťou malo 

prísť k zatmeniu. V dolnej časti strany vidíme opakujúce sa čísla 8.17 (teda 177), 

pričom tesne pred oknom zatmenia máme číslo 7.8 (teda 148). Ak si všimneme, 

tak toto číslo sa vždy zmení zo 177 na 148 presne vtedy ak má prísť k zatmeniu. 

V hornej časti tabuľky vidíme tiež číselný zápis, ktorý je však iba súčtom toho, čo 

je vyobrazené nižšie. Teda – 177+177+177+148+177 atď.  

 

Obrázok 103 Strana D.53 v rámci tabuliek zatmenia. 
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Obrázok 104 Strany D.51 - D.58. 
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 Nie je celkom jasné, ktorý druh zatmenia presne pozorovali, či išlo 

o zatmenie Slnka, alebo Mesiaca. Ak by pozorovali zatmenie mesiaca, bolo by to 

pravdepodobnejšie, pretože počas intervalu tridsiatich rokov mohol byť nad 

Yucatánom pozorovaný dostatočný počet úplných a čiastočných zatmení, že by na 

základe tohto mohli Mayovia vytvoriť zložité kalkulácie na ich predikcie.  

 Mayovia potrebovali vedieť, kedy by mohlo nastať zatmenie, pretože sa 

museli na tieto udalosti pripraviť. Zatmenie totiž považovali za veľmi zlý signál. 

Znamenia, ktoré sa v tabuľke nachádzajú hovoria o nešťastí pre ľudí, nešťastie pre 

zem, pre bohov. Ak teda vedeli, kedy by mohlo zatmenie prísť, dokázali 

naplánovať aj rituály a ceremónie, ktoré ich spoločnosť mohli ochrániť.  
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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 (V prílohe). 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 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.  

 Pod týmto textom sa nachádza tzv. nebeský pás , ktorý spĺňa aj funkciu 

deliaceho člena. Tento pás môžeme vidieť veľmi často v kódexoch, maľovanej 

keramike či dokonca aj na stélach či dverných prekladoch. Celý pás sa skladá z 

obdĺžnikových kartúš, ktoré sú sériovo spojené. V týchto kartušách sa nachádzajú 

glyfy pre nebeské telesá. Najčastejšie to je Slnko, Venuša, Mesiac či Mars. Zväčša 

plnil funkciu stupienka či trónu. Často na ňom sedí najvyšší boh Itzamná, avšak nie 

je to jeho atribút. Nebeský pás ako svoj trón „využíva“ väčšia skupina rôznych 

bohov. Nereprezentuje však len trón, ale predstavuje aj oblohu ako takú. Pokiaľ sa 

nachádza nad určitou postavou, či už bohom alebo mytologickou figúrou, tak 

obsahuje aj glyf pre nebesia, teda ka´an. 
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John Carlson sa vyjadril o tomto páse, že predstavuje Dvojhlavého draka, 

ktorého poznáme aj z mayskej ikonografie a zobrazuje prakticky ekliptiku. Podľa 

Susan Milbrath ide zasa o Mliečnu dráhu, alebo priesečníky mliečnej dráhy 

s ekliptikou. Je však celkom možné, že tento pás zobrazuje nebeské telesá, ktoré 

sa v určité obdobie vyskytujú na nočnej oblohe.  

Nebeský pás v Parížskom kódexe začína na strane 23 vľavo, kde môžeme 

vidieť pri podrobnom preskúmaní jeho zalomenie. Pokračuje prakticky bez 

prerušenia celou stranou 23 až na stranu 24, kde pravdepodobne končí. Kvôli 

poškodeniu, však nevieme presne odhadnúť počet kartúš, ktoré sa v tomto páse 

nachádzajú. Počet by nemal presiahnuť číslo 18, pričom 14 kartúš je jasne 

viditeľných a identifikovateľných. Nedá sa však presne určiť smer poradia, keďže 

celá dvojstránka je kreslená reverzne, čiže zrkadlovo. Na strane 23 však vidíme 

zalomenie, kde môžeme očakávať hlavu hada, podobného ako na stránke 22 v tom 

istom kódexe. 

Ide celkovo o 9 typov znakov, ktoré sa kontinuálne opakujú v nebeských 

pásoch. Nie je nezvyčajné ak v jednom páse môžeme vidieť ten istý znak 

zobrazený niekoľkonásobne. Ide hlavne o znak, ktorý sa vyznačuje prekríženými 

diagonálnymi líniami. V Thompsonovom katalógu mayských hieroglyfov môžeme 

tento tvar vidieť pri glyfe pod označením T552. Ako bolo uvedené vyššie, je 

identifikovaný ako priesečník ekliptiky a Mliečnej dráhy. Expresia tohto znaku 

však môže byť oveľa širšia a zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Jednou 

z hypotéz môže byť aj to, že ide o znázornenie konjunkcie, alebo iba o jednoduché 

zobrazenie „prázdneho“ priestoru na nebesiach4. Ďalší pravdepodobne 

predstavuje znak pre Venušu, aj keď môže byť ľahko zameniteľný aj za 

personifikáciu Slnka. Na základe neskoroklasického panelu z Chrámu kríža 

v Palenque, kde je vyobrazený kráľ K´inich Kan Bahlam II, stojaci na nebeskom 

páse, ktorý obsahuje aj kartušu so znakom Venuše – T510b. Evokuje to zrejme 

štyri rôzne pozície Venuše počas roka.  Ďalším častým zobrazovaným typom je 

znak v tvare diagonálnych línií, ktoré sú obojstranne zakrútené. V klasickom 

období, či už na štukových paneloch či keramike, je tento znak v tvare tzv. Square-

 
4 Základom pre túto hypotézu je to, že rovnaké prekrížené diagonálne línie obsahuje aj glyf 
predstavujúci nebesia – chan. 
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nosed beastie5, alebo Mars beastie (Marťanské zviera) v Thompsonovom katalógu 

- T794. Mars je pokladaný za akéhosi nebeského pútnika, keďže jeho obeh okolo 

Slnka je dlhší než obeh Zeme, trajektória Marsu je odlišná napríklad od trajektórie 

Mesiaca. Táto predstava je vytvorená na základe retrográdneho pohybu Marsu. 

V klasickom období je teda často zobrazovaná na stélach, paneloch a keramike, to 

však v poklasickom období neplatí. Najčastejšie sa však vyskytuje pri tabuľkách 

zatmení. K známym elementom patrí aj znak, ktorý jednoznačne vyobrazuje Slnko. 

Jeho tvar sa príliš nemení, či už v klasickej alebo poklasickej ikonografii, alebo 

na architektúre či v kódexoch. V Thompsonovom katalógu glyfov ho môžeme 

nájsť hneď pod dvomi označeniami – T5446 a T6467.  Medzi ďalší zaujímavý 

a dôležitý znak považujeme prvok, ktorý predstavuje nebesia ako také. Identický 

znak nachádzame aj v epigrafii pod glyfom T561, kde v hieroglyfických textoch 

býva súčasť mien8 alebo ako priama predstava nebies v mytologických textoch, 

ako napríklad na stéle C z Quirigua, kde je predstavený stvoriteľský mýtus 

s glyfom Na-ho´-chan, teda miesto (dom) piatich nebies. V rámci postavenia znaku 

v nebeskom páse ide zrejme o expresiu nebies ako takých.9  

 
5 Neexistuje uspokojiteľný doslovný preklad, avšak môžeme tento anglický názov preložiť ako 
„zviera s hranatým zakrúteným nosom“.  
6 Je to zobrazenie štvorlupienkového kvetu, pravdepodobne Plumeria. 
7 Glyf znamená Nikte´ a vo všeobecnosti znamená kvietok. Podľa Susan Milbrath je to ranoklasický 
tvar glyfu K´in. Podobný tvar sa však ako vidíme vyskytuje aj v poklasických kódexoch.  
8 Napríklad známa dobyvateľka Pani Šesť Nebies (Lady Six Sky – Ix Wak Chan) a jej syn K´ahk´ Tiliw 
Chan Chahk´ z mesta Naranjo. 
9 Chan- nebesia, obloha; Protomayský koreň - kaa´ng; ka´ng; Protocholský - chan.  
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Obrázok 105 Rozdelenie tabuliek so súhvezdiami. 
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Hieroglyfický text 

 

Obrázok 106 Hieroglyfický text na stranách P.23 a P.24. 
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Tabuľka 4 Identifikácie zvierat v Parížskom kódexe. 

    Aveni Schele Brickers Špoták 

  A1 Vták Quetzal Vták 3 Vták 1 

  A2 Had Žralok Ryba-had Ryba /Žralok 

  A3 Sup Sova Vták 2 Vták 2 

Strana 

23 A8 Pekari/Ocelot Jaguár Ocelot Jaguár/Ocelot 

  A9 Kostlivec Pes Kostlivec Kostlivec 

  A10 ? ? ? Jeleň? 

  A4 Škorpión Škorpión Škorpión Škorpión 

  A5 Korytnačka Korytnačka Korytnačka Korytnačka 

  A6 Štrkáč Štrkáč Štrkáč Štrkáč 

Strana 

24 A7 Vták ? Vták 1 Vták 3 

  A11 Pekari ? Pekari Pekari 

  A12 Jeleň/Netopier Netopier Netopier Netopier 

  A13 Žaba Pekari Žaba Žaba 

 

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 
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rovnakom vzrastajúcom /klesajúcom cykle po dvoch. Tieto čísla sú tyrkysovej 

farby a o ich presnom význame budem hovoriť nižšie.  

 

 

Obrázok 107 Päť dátumov kalendára Tzolk´in, ktoré sa vyskytujú v Parížskom kódexe. 

 

 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.   
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 Aby som si overil funkčnosť a princíp tejto tabuľky, je nevyhnutné využiť 

aj kombináciu s Haabom, resp. pozíciu jednotlivých dátumov v Dlhom počte. Ako 

bolo spomenuté vyššie, kalendár Tzolk´in je cyklus 260tich dní, teda so slnečným 

rokom sa nedá žiadnym spôsobom spájať iba na základe samotných informácií 

kalendára Tzolk´in. 

 

Obrázok 108 Zrekonštruovaná kalendárna tabuľka Tzolk´in. 

 

Tabuľka 5 Prehľadné zobrazenie kalendárnej tabuľky Tzolk´in z Parížskeho kódexu. 

 

Na základe tohto by nám naše dátumy Tzolk´inu obrazne povedané iba 

„plávali na vode“. Vzhľadom k skutočnosti, že kódex bol vyrobený približne okolo 

roku 1450 po Kr., kalendárna tabuľka by teda mohla byť výsledkom pozorovaní v 

rozpätí rokov 1200 – 1400 . Pomocou počítačového programu Maya Calendrics 

3.02.0 som jednotlivé dátumy z tabuľky priradil spoločníkom z Kalendárneho 

kola, teda dátumy Haabu. Tým pádom vzniká aj jedinečná pozícia každého dátumu 
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aj v Dlhom počte a následne bol možný aj prepočet do nášho kalendára s pomocou 

GMT korelácie .  

Kalendár začína teda 12 Lamat 11 Sek (10.19.00.05.08 ), čo v našom 

kalendári zodpovedá 14. januáru 1205. Nasleduje 1 Kib 19 Xul (10.19.00.06.16), 

teda 11. február 1205. Jednoduchá matematická sekvencia posunu o 28 dní teda 

funguje dokonale. Na základe toho, že jeden cyklus je oproti slnečnému roku o 

jeden deň kratší, tak sa nám vytvára vždy jednodňová narastajúca strata. Je 

dôležité si všimnúť, že jednotlivé stĺpce prakticky predstavujú vždy ten istý 

mesiac, resp. obdobie. Nedokonalosť v podobe absencie jedného dňa sa 

odzrkadľuje stále rastúcou odchýlkou. Prvý stĺpec je charakteristický tým, že je 

akýmsi počiatočným bodom každého cyklu. Ak teda začneme pozíciou 12 Lamat 

(14. január 1205), pozícia pod ním, teda 12 Eb, štartuje už nový ročný cyklus, 

avšak už 13. januára 1206. Posledný „začiatočný“ dátum je 12 K´an (9. Január 

1209), ktorý pracuje s odchýlkou už 5 dní. Komplexnejšie to je vyjadrené v 

Tabuľke 11.  

Takýto systém, ktorý obsahuje túto odchýlku by bol po niekoľkých cykloch 

neudržateľný a na nič neodkazujúci. Mayovia teda doplnili k tabuľke tzv. korekčné 

čísla. Bruce Love sa domnieva, že tieto čísla tam boli doplnené až o niečo neskôr, 

než bola tabuľka vyhotovená.  Na prvý pohľad zložitý systém korelácie je však iba 

jednoduchý matematický úkon. Funguje na spôsob zmeny numerického člena 

daného stĺpca na korekčné číslo nachádzajúce sa pod, resp. nad stĺpcom. Po prvom 

veľkom cykle (1820dní) je odchýlka teda 5 dní (Päť 365 dňových rokov je 1825 

dní). Po troch týchto veľkých cykloch je odchýlka už 15 dní a štvrtý cyklus, ktorý 

bude začínať už musí byť upravený pomocou daných korekčných čísel. Vidíme to 

konkrétne v Tabuľke 8. Štvrtý cyklus už teda nezačne dátumom 12 Lamat (27. 

december 1219 ), ale na základe hodnoty korekčného čísla upraveným dátumom 

6 Lamat 16 Sek (16. január 1220). Týmto úkonom sa nám upravuje cyklus do 

rovnakých pozícií ako tomu bolo na samom začiatku celej tabuľky.  Táto 

korekcia je však iba dočasná, odchýlka v podobe jedného dňa tu bude opäť 

narastať, preto po troch veľkých cykloch bude musieť nastať znovu korelácia 

tabuľky so slnečným rokom. Keďže je tabuľka nastavená na korekčné čísla, ktoré 

sú vpísané do tabuľky, vzniká otázka, akej hodnoty budú nasledujúce korekčné 
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čísla. Na základe údajov získaných z počítačového programu Maya Calendrics, 

môžem potvrdiť, že korekčné čísla podliehajú rovnakým postupovým pravidlám 

ako samotná tabuľka. Matematicky sa to dá vyjadriť nasledovné: 

Kb =  TZa + 1  

 

Kb predstavuje korekčné číslo nasledujúceho cyklu, Tza je numerický člen dátumu 

Tzolk´inu z predchádzajúceho cyklu pred koreláciou. Vezmime si teda z tabuľky 

stĺpec 7, ktorého numerický člen je 11 a korekčné číslo prvého cyklu je 5. V tom 

prípade korekčné číslo nasledujúceho cyklu bude:   

Kb = 11 + 1 

     Kb = 12 

 Stĺpec 7 v nasledujúcom cykle bude mať teda numerický člen 5 a korekčné 

číslo 12. Je dôležité spomenúť, že na základe pravidiel kalendára Tzolk´in, 

numerické členy môžu mať hodnotu iba 1 až 13. V praxi to predstavuje výnimku, 

že ak Tza má hodnotu 13, pripočítanie čísla nebude znamenať 14, ale korekčné 

číslo bude mať hodnotu 1.  
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Tabuľka 6 Krátke zobrazenie korelačného cyklu. 

 

Ďalšou „dierou“ v tejto flexibilnej kalendárnej tabuľke je narastajúca 

odchýlka po každej korelácii korekčným číslom. To znamená, že tabuľka začína v 

dátume 14.január 1205 a po prvom použití korekčného čísla sa tabuľka vráti nie 

na dátum 14. január 1220, ale na 16.január 1220. Tu hrá úlohu viac faktorov, ako 

napríklad nie príliš presný systém korelácie a nepoužívanie priestupného roku. 

Odchýlka tu je 1 – 2 dňová a na 100 rokov sa zvyšuje približne na 10 dní oproti 

počiatočnému stavu tabuľky. 

Na túto odchýlku však v tabuľke ani jej okolí nie je žiadny druh korekčného čísla. 

A je pravdepodobné, že táto odchýlka bola dokonca žiaduca. Slúžila ako druh 

korelácie s pravým slnečným rokom, teda podobne, ako náš spôsob využívania 

priestupného roka. Problémom ostáva to, že na túto koreláciu to je až príliš veľké 

zvýšenie hodnôt. Pred koreláciou tabuľky s reálnou pozíciou pomocou 

korekčného čísla je rozdiel 14 rokov a 346 dní. Po korelácii to je skoro presných 

7 

10.19.10.15.16    11 KIB       09 MAK        19 JUN 1215 

  10.19.11.16.00    11 AJAW    08 MAK       17 JUN 1216 

10.19.12.16.04    11 K'AN     07 MAK        16 JUN 1217 

10.19.13.16.08    11 LAMAT  06 MAK       15 JUN 1218 

10.19.14.16.12    11 EB         05 MAK       14 JUN 1219 

 
Korekčné číslo: 5 

 

7 

10.19.15.16.16    11 KIB        04 MAK         12 JUN 1220 

 10.19.15.17.16     05 KIB       04 K'ANK'IN   2 JUL 1220 

10.19.16.17.00    11 AJAW    03 MAK         11 JUN 1221 

 10.19.17.00.00     05 AJAW   03 K'ANK'IN   1 JUL 1221 

10.19.17.17.04    11 K'AN      02 MAK          10 JUN 1222 

 10.19.18.00.04    05 K'AN     02 K'ANK'IN  30 JUN 1222 

10.19.18.17.08    11 LAMAT   01 MAK          9 JUN 1223 

10.19.19.00.08     05 LAMAT  01 K'ANK'IN 29 JUN 1223 

10.19.19.17.12    11 EB         00 MAK           7 JUN 1224 

11.00.00.00.12     05 EB         00 K'ANK'IN  27 JUN 1224 

Korekčné číslo: 5 

 

7 

11.00.01.00.16    05 KIB    19 MAK           26 JUN 1225 

11.00.02.01.00    05 AJAW   18 MAK       25 JUN 1226 

11.00.03.01.04    05 K'AN   17 MAK          24 JUN 1227 

11.00.04.01.08    05 LAMAT  16 MAK       22 JUN 1228 

11.00.05.01.12    05 EB     15 MAK           21 JUN 1229 

 

Korekčné číslo: 12 
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15 slnečných rokov, avšak so spomínaným posunom o 1 deň vpred. Samozrejme, 

aj toto môže odkazovať na iný fenomén.  

 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.   

 

 

Obrázok 109 Spodná časť strany P.23. 
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Obrázok 110 Spodná časť strany P.24. 

 

 

Astronomická interpretácia  

 

 Existuje hneď niekoľko astronomických interpretácii zvierat, ktoré sú 

často nazývané ako zodiakálne. Tieto interpretácie sú však vo väčšine 

europocentrické. Základom pre tieto interpretácie je automaticky predpokladať, 

že Mayovia pociťovali nutnosť vytvoriť určitý systém postavený na nebeských 
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cykloch a súhvezdiach. Podobný systém, ktorý je orientovaný okolo ekliptiky sa u 

nás nazýva zverokruh, o ktorom som hovoril už v kapitole 3.1. Nemáme však veľa 

dôkazov o tom, že by Mayovia pripisovali dôležitú úlohu ekliptike. Anthony Aveni 

tvrdí, že mayskí astronómovia sa sústredili hlavne na horizontálnu astronómiu, 

teda dôležité boli heliaktické východy a západy nebeských telies, resp. ich prvé a 

posledné objavenie sa nad horizontom.  Victoria a Harvey Brickerovci, ktorý sa 

venovali zodiakalnym zobrazeniam v mayskom umení, identifikovali a spojili 

prakticky všetky zvieratá z Parížskeho kódexu s reálnymi súhvezdiami, ktoré 

uvádzam v Tabuľke 12. Svoju interpretáciu zakladali na hypotéze, že sa Mayovia 

riadili v tomto prípade ekliptikou a zvieratá predstavujú jednotlivé súhvezdia na 

nej.  

 

Tabuľka 7 Identifikácie zvierat ako súhvezdí podľa V.Bricker a D. Kelleyho. 

 

Mayské slovo ek, alebo ek´, predstavuje okrem iného aj škvrny jaguára alebo 

jeleňa. Thompson tvrdí, že prakticky jaguárie škvrny predstavovali samotnú 

hviezdnu oblohu.10 V Chilam Balam z Chumayelu je hviezda nazvaná ako „nočná 

kvetina“ teda u lol akab, ktorá sa nachádza na kvetinovej oblohe (nicen(hal) caan). 

Tzv. Venušin glyf (T510f), ktorý je v tvare W alebo M s dvomi kruhmi predstavuje 

 
10 THOMPSON, John Eric, A commentary on the Dresden Codex: A Maya hieroglyphic Book, in 
Memoirs 93, American Philosophical Socioety, 1972, s. 64. 

    Brickers Špoták 

Súhvezdia Európsky 

zverokruh1 
V. BRICKER D. KELLEY 

  A1 Vták 3 Vták 1 Capricorn Aries Kozorožec 

  A2 Ryba-had Ryba /Žralok Sagittarius Libra Vodnár 

  A3 Vták 2 Vták 2 Gemini Taurus Ryby 

Strana 

23 A8 Ocelot Jaguár/Ocelot Aries Capricorn 

 

Baran 

  A9 Kostlivec Kostlivec Pisces Cancer Býk 

  A10 ? Jeleň? Virgo Aquarius Blíženci 

  A4 Škorpión Škorpión Scorpius Scorpius Rak 

  A5 Korytnačka Korytnačka Orion Gemini Lev 

  A6 Štrkáč Štrkáč Pleiades Sagittarius Panna 

Strana 

24 A7 Vták 1 Vták 3 Libra Cancer 

Váhy 

  A11 Pekari Pekari Leo Leo Škorpión 

  A12 Netopier Netopier Aquarius Pisces Hadonos 

  A13 Žaba Žaba Leo Virgo Strelec 

 

 
1 Zverokruh začína v tomto prípade Kozorožcom (19.január – 15.február) a končí Strelcom (18.december – 

18.január). 
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pravdepodobne nie len Venušu, ale aj veľmi dobre viditeľné hviezdy a planéty. 

Vtáky môžu predstavovať aj individuálne hviezdy, ako je tomu napríklad 

u Yukatékov, kde Theta Taurus predstavuje vtáčika chamukuy. Podobný úkaz 

máme aj v Rituáloch Bakabov, kde sa hovorí o Ix Ko-ti-tab, teda „vtáčik Ko 

v štrkáčom súhvezdí. U Lacandóncov jestvuje predstava, že hviezdy Rigel ( 

Orionis) a Sírius ( Canis Majoris) sú predstavitelia ďatľa. 

V rámci Mezoameriky je na mieste aj komparácia s predstavami starých Aztékov. 

V ich kódexoch alebo Sahagúnových spisoch máme niekoľko priamych vyobrazení 

súhvezdí. Práve v Sahagúnovom Florentinskom kódexe máme niekoľko príkladov. 

Tianquiztli predstavujú Plejády, ktoré sa tešili u Aztékov veľkému záujmu, hlavne 

kvôli agrikultúrnym účelom. Mamalhuaztli je názov pre kolíky, pomocou ktorých 

sa vytvára oheň. Je to zároveň aj názov súhvezdia, ktoré sa skladá z hviezd 

Orionovho pásu. Citlaltlachtli, alebo ihrisko pre loptovú hru, predstavuje 

súhvezdia Blížencov, Xonecuilli zasa Malú medvedicu, Cotlalcolotl pravdepodobne 

súhvezdie Škorpióna. Veľmi zaujímavým, a na mnohých prekresbách prehliadaný, 

je okraj známeho aztéckeho kalendárneho kameňa. Nachádzajú sa tu vytesané 

bodky, ktoré podľa Anthonyho Aveniho a Roberta McIvora predstavujú súhvezdia. 

Avšak Xonecuilli môže predstavovať aj kombináciu súhvezdia Južného kríža 

a Kentaura.  

 Aj napriek vedomostiam o princípe fungovania kalendárnej tabuľky na 

posledných dvoch stranách Parížskeho kódexu, nie je jednoduché určiť 

a interpretovať o aké súhvezdia ide. Už tým, že predstava korytnačky ako 

súhvezdie Oriónu nebola jednotná u všetkých Mayov, nám komplikuje situáciu. 

Napokon aj na prvý pohľad jednoznačné súhvezdie Škorpióna prezentovane 

v kódexe ako škorpión môže byť podľa Brucea Lova mylné. 
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Tabuľka 8 Pravdepodobné reprezentácie súhvezdí v Parížskom kódexe. 

  

    Špoták 

 

Pravdepodobné súhvezdia / 
hviezdy 

  A1 Vták 1 Procyon /Sírius (?) 

  A2 Ryba /Žralok Strelec 

  A3 Vták 2 Procyon/ Sírius (?) 

Strana 
23 A8 Jaguár/Ocelot Pegas,  Vodnár, Ryby (?) 

  A9 Kostlivec Ursa Major /Hydra (?) 

  A10 Jeleň?  

  A4 Škorpión Škorpión 

  A5 Korytnačka Orion 

  A6 Štrkáč Plejády 

Strana 

24 A7 Vták 3  

  A11 Pekari Blíženci 

  A12 Netopier  

  A13 Žaba Lev / Rak (?) 
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K’ATUNOVÉ STRANY V PARÍŽSKOM KÓDEXE (P.02-P.11) 

 

Na stranách 2 – 12 (plus chýbajúca 13ta a 14ta strana) sa nachádzali teda 

tzv. k´atunové strany, ktoré sú predmetom tejto štúdie. Okrem nich sú na stranách 

15 – 18 tzv. strany boha C, na stranách 19 – 20 tzv. strany nosičov rokov, strana 

21 predstavuje stranu symbolov dní, strana 22 strany duchovného sveta a strany 

23 – 24 predstavujú stránky súhvezdí (Love,1994). Všetky k´atunové stránky sú si 

svojou štruktúrou podobné, priam identické. Rozdiely sú v aktéroch, teda bohoch, 

vo vyobrazených scénach a v hieroglyfickom texte, ktorého účel je síce rovnaký, 

ale líši sa v určitých detailoch.  

 Mayské kódexy bývajú pre prehľadnosť delené na rôzne sekcie po 

vertikálnych vrstvách, označované písmenami a,b,c, prípadne d . K´atunové 

stránky môžeme rozdeliť na a – b – c - d. Časť a predstavuje sekciu, ktorú môžeme 

nazvať ako tunový a winalový počet . Časť b a c predstavuje k´atunový počet, ktorý 

je hlavným prvkom týchto strán. V spodnej časti d sa nachádza „tabuľka“ s 18 

glyfmi  a pod nimi v tej istej sekcii postavy, ktoré sú od seba oddelené červenými 

koeficientami a symbolom ajaw. Avšak podstatná časť tejto spodnej sekcie je 

nenávratne zničená, pretože vlhkosť a zub času spôsobili zničenie najprv 

okrajových častí kódexu, teda sa zachovali časti nachádzajúce sa hlavne v strede 

strán kódexu. Táto štúdia sa bude venovať iba časti b, ktorá sa venuje pánom 

k´atunov. 
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Obrázok 111 Schematické rozdelenie k´atunových strán. 
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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 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 – 
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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 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 
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stojí na ľavej strane, pričom drží hlavu boha K11. 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 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 text12. (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.T13013 (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 

„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 

 
11 Boh K – označenie boha na základe Schellhasovho triedenia bohov. 
12 Pravidla mayského hieroglyfického textu – píše sa v stĺpcoch po dvoch. Z hora nadol, z ľava do 
prava. 
13 Je to tzv. Thompsonovo číslo. Sir Eric Thompson vytvoril katalóg glyfov a zosystematizoval ich 
pod numerickým označením. Predstavuje jednotný všeobecný systém afixov a logogramov, ktorý 
sa využíva aj v dnešnej epigrafii. 

http://www.mayacodices.org/
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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 kruh14:“ (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, 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. 

 
14 Obrázok 8. 
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Obrázok 112 K´atunový kruh z prameňa Relacion de las Cosas de Yucatán a Chilam Balam z 
Chumayelu. 

 

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 ľudí15. Nebeský pás ako trón by v klasickom období reprezentoval symbol 

svätosti panovníka a božský atribút.  

 

Strana 2 

 
15 Napríklad strany 45 – 50 v Drážďanskom kódexe. 
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 Táto strana obsahuje proroctvá pre k´atun 2 Ajaw. (OBR.4) Pán k´atunu je 

síce skoro kompletný, avšak jeho identifikácia je zložitá. Božstvo na tróne je 

zničené úplne. Čiastočne je viditeľný vták, ktorého môžeme identifikovať ako 

supa. Vertikálny text nie je celkom zrozumiteľný, kvôli jeho pokročilej deštrukcii. 

Prvé tri riadky však postupne hovoria o nástupcoch pánov k´atunu. Podľa Bruca 

Lova, nadobúda tento vertikálny text reálnu, historickú hodnotu (Love, 1994: 28). 

Horizontálny text však hovorí už priamo o predikciách a proroctvách, pričom je 

text jasnejší tým, že je viac zachovaný. V texte sa spomína nasledovné:  

 

 
A B C D E F G H 

1 BALAM LEM 

HAAB-li 

PET-ta-

ja 

u-

K´AHK ´ 

?-TUN-

ni 

zničené zničené zničené 

2 u-AJ-

KIMIL-la 

wi-

WINIK-ki 

TE´-

BAAH- 

TOK´ 

19-TUN ja - ko - 

? 

zničené zničené zničené 

 

V texte sa spomína, že ide o rok jaguára (A1-B1) a nastane smrť pre ľudí 

(A2-B2). Text je následne nejasný. 
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 Na vyobrazenej scéne, ktorá je zároveň najviac zachovalá, sa nachádza 

božstvo kukurice Hun Ixim16. Tak ako ostatní bohovia, aj on prezentuje hlavu 

boha K´awiila postave, ktorá sedí na nebeskom tróne. Medzi postavami sa 

 
16 V Schellhasovom triedení je to Boh E. 
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nachádza kolibrík (Taube, 1987:1). Na základe ikonografie ľavej postavy, 

konkrétne „koruny“, môžeme s istotou povedať, že ide o božstvo kukurice. Prvý 

riadok vertikalného textu však hovorí, že pánom sa stáva „ obraz smrti“17. Po ňom 

sa stáva pánom Tok´ te´ b´a („Pazúrikový bojovník). Tretím pánom je už známejší 

boh Kan18 Pawahtun (Kan-pa-wah-tun). Štvrtým pánom je neznámy boh, so 

zatial nepreloženým menom. Proroctvo, teda horizontálny text nám opäť napovie 

viac:  

 

 
A B C D E F G H 

1 sak-

pakal 

lob´? - 

nik 

wi-

winik-ki 

12 - 17 

Tun 

ka-cha-

ha´ab-li 

mak-

ha´ab-

na 

ah-

cimi-la 

zničené 

2 ?-wah-

ha´ 

? - la k´uch ?? 

Ha´ab´ 

ta-

ak´ab´-li 

yah - 

wi´il? 

ka´-

winik 

zničené 

Teda proroctvo začína slovami „Biely štít, zlý vietor“ (A1-B1), množstvo 

jedla a pitia (A2), bude rok dažďa, rok korytnačky (E1-F1), v temnote beda jedlu 

(E2-F2) (Vail a Hernández, 2011:online). Ako teda môžeme vidieť, proroctvo pre 

tento k´atun je skôr pozitívne.  

 
17 V mayčine cimil-b´ahil (Vail a Hernandéz 2011:online). 
18 Štvrtý, alebo žltý. 
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Strana 4 

 Vyobrazené božstvo na ľavej strane môžeme identifikovať ako Pawahtuna 

kvôli jeho pokrývke hlavy. Ten prezentuje hlavu K´awiila ako odznak moci 

postave na tróne, v tomto prípade skoro úplne erodovanej. Zaujímavosťou je vták, 

ktorý je antropomorfný s ľudskou hlavou19. Vertikálny text hovorí o nástupe 

„boha“ na trón (Tz´ak ajaw K´uh20). Druhým bohom je K´awiil a tretím bohom je 

Pawahtun21.22 Horizontálny text, teda proroctvo hovorí nasledovné: 

 

 
A B C D E F G H 

1 ah-

kimi-la 

k´uh b´a?-

kimil-le 

16 Sak 6 pi?-tun ? ? zničené 

2 b´a?-

kimil-le 

wi-

winik-ki 

6 Ak´bal 11 Ajaw ma - ja ma-

ak´ab´-

si 

wi-

winik-ki 

zničené 

 
19 Možná reprezentácia Itzamnu, alebo boha Slnka. 
20 K´uh, v preklade boh, je reprezentácou boha s opičou hlavou, teda boha C. 
21 Tz´ak ajaw ho´-pa-wah-tun. 
22 Vo vertikalnom texte sa autor zrejme pomýlil, keďže text originálne nedáva zmysel a vymenil 
niekoľko blokov textu (Poznamenala Gabrielle Vail).  
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Text však nie je jednoznačný a ľahko identifikovateľný. Harvey a Victoria 

Bricker však prišli na zaujímavú hypotézu, ktorá potvrdzuje dátum kalendárneho 

kruhu v tomto texte (viac pozri Brickers, 2011: 357 – 363).  
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 Postava naľavo, teda pán k´atunu, môže byť identifikovaný buď ako boh 

Slnka, teda Ajaw K´in23, alebo ako boh Chaak (Vail a Hernández, 2011:online). 

Nasvedčujú tomu hlavne sumčie fúzy vychádzajúce z úst. Meno a jeho presná 

identifikácia je však stále zložitá. Vertikálny text hovorí v prvom riadku 

o nastúpení boha, ktorého meno je však veľmi zložité. Je však evidentné, že vrchná 

časť glyfu je v tvare „narodenia“, teda siyaj24. Druhým pánom k´atunu je 

jednoznačne boh K´awiil. Tretím nezvyčajný boh s menom Hu-ma´ax(?), zrejme 

druh opičieho boha. Horizontálny text, teda proroctvo hovorí nasledovné: 

 

 
A B C D E F G H 

1 muk 

ha´ab 

kim(il) 

ha´ab 

yah ahaw 

ch´e´en 

yah nik 

- ki 

ma i ki 9 tun ma´ax zničen

é 

 
23 Resp. K´inich Ajaw. 
24 Podobne ako glyf mena kráľa Siyaj Chan K´awiila.  
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2 muk 

ha´ab 

yah 

ch´e´en 

yah kab 

sak pakal 

ha´ab 

u-ti-ya 3 chu-ka yal-ya yah - 

nal - ?? 

zničen

é 

 

Podľa prekladu Gabrielle Vail je toto proroctvo veľmi neštastné. Hovorí 

o pochovanom roku, mŕtvom roku (A1-B1), nešťastie zemi, jaskyni, nešťastie 

pánovi jaskyne, nešťastie kvetu, rok bieleho štítu(B3-C3).  

 

Strana 6 

 V hlavnej scéne je vyobrazený vľavo božstvo Pawahtun ako pán k´atunu, 

s typickým symbolom slimačej ulity. Postava na tróne je opäť erodovaná 

a prakticky neidentifikovateľná. Vertikálny text v prvom riadku naozaj hovorí 

o nástupe Pawahtuna (tz´ak ajaw Pa-wah-mak), za ním následuje Kanal Mo´25. 

Horizontálny, prorocký text hovorí následovné: 

 

 
A B C D E F G H 

 
25 Kan-nal-mo´ - v preklade „ nebeský papagáj“. 
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1 ah-

kimil 

? Ajaw tu - xu - 

na 

? - kab wi-i k´a-yu zničen

é 

zničen

é 

2 ? - kab k´ak tok´-

pakal 

11 tun nal-ix 

kab 

k´in tun 

ha´ab-il? 

zničen

é 

zničen

é 

Proroctvo pre tento k´atun tiež nie je pozitívny. Spomína sa smrť istého 

panovnika (A1-B1), spálená zem (A2-B2), vojna (C2), či sucho (F2). 

 

Strana 7 

 Božstvo na tejto strane pripomína hlavne boha K´awiila. Nie je však 

nezvyčajné, ak je pánom k´atunu K´awiil, ktorý drží svoju vlastnú hlavu. Treba 

myslieť na to, že ide o K´awiila ako božstvo a o K´awiilovu hlavu, ako symbol moci. 

Hieroglyfický text na tejto strane je však výrazne erodovaný, preto informácie sú 

iba fragmentárne a ťažko interpretovateľné.  

 

 

Strana 8 

 Táto strana je zaujímavá práve k´atunovým pánom. Božstvo je vyobrazené 

na spôsob egyptských božstiev, kde miesto antropomorfného tela boha má miesto 
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ľudskej hlavy zvieraciu. Ide zrejme o supa k´uch a jeho meno sa nachádza aj 

v prvom riadku vertikálneho textu, ktorý hovorí o postupnosti k´atunových 

pánov. Podobné, ak nie to isté božstvo môžeme vidieť v Drážďanskom kódexe, 

napríklad na strane 38b. Medzi postavami tu je znovu vták s ľudskou (resp. 

božskou) tvárou, pravdepodobne reprezentujúci Itzamnu. Boh sediaci na tróne je 

kompletne zerodovaný. Druhým božstvom v postupnosti k´atunových pánov vo 

vertikalnom texte je tzv. Bolon Okte´26. Toto božstvo je známe najmä v spojení 

s koncom k´atunov, alebo rôznych periód. Napríklad aj nedávny „koniec 

sveta“ 21.12.2012, kde je hlavným protagonistom v texte z mesta Tortuguero 

(Špoták, 2012: 59). Proroctvo ukryté v horizontálnom texte hovorí nasledovné: 

 

 
A B C D E F G H 

1 hub´? 

Yax 

tu (sak?) - 

kab´-

ch´e´en 

tu - tun - 

ni 

nik - ki k´a yax K´awiil zničen

é 

zničen

é 

2 6  ? 

Ajaw 

3 tzak k´a yax Hun 

Ixim 

19 tun-

ni 

Kimi - ?? zničen

é 

zničen

é 

 
26 Tz´ak ajaw bolon ok te´. 
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Proroctvo hovorí o pánovi (ktorého meno je nepreložené), ako 

o porazenom v jeho zemi - jaskyni (môže znamenať mesto, alebo kraj). 

Nasledujúci text je zatiaľ nejasný. 

 

Strana 9 

 Božstvo k´atunu na tejto strane je identifikovaný na základe vertikálneho 

textu ako Yax Keh Ajaw. Gabriella Vail ho prekladá buď ako „Šesť je jeho tvár“, 

alebo „Prvý jelení boh“.27 Božstvu na tróne ostala zachovaná iba pokrývka hlavy, 

z čoho je ťažko identifikovať konkrétneho boha. Druhým v nástupnosti 

k´atunových pánov je tzv. Lajun Kisin, božstvo podsvetia, resp. mŕtvych. 

Horizontálny text, teda proroctvo hovorí následovné: 

 

 
A B C D E F G H 

 
27 Tz´ak ajaw wak ajaw yi-chi wa, alebo Yax Keh Ajaw. 
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1 wi-i-

ma 

tze Hun Ixim Kimi-

ha´ab-

li 

Aj Kimi K´uh zničen

é 

zničen

é 

2 Hun 

Ixim 

ox chu-ka-

ja 

Kimi-

ha´ab-li 

12 

tun-ni 

Aj Kimi K´awiil zničen

é 

zničen

é 

Prorocký text začína informáciou o veľkom hlade (A1-B1), ktorý má dopad 

aj na boha kukurice, ktorý ja zajatý (B2 – C1), pričom je tým spôsobený „mŕtvy 

rok“ (D1). Zároveň je mŕtvy Boh C (E1-F1) a aj boh K, K´awiil (E2-F2). 

 

Strana 10 

 K´atunový pán na tejto strane je tiež ťažšie identifikovateľný. Zápis vo 

vertikálnom texte nám však prezrádza, že ide o boha s menom Sip. Ďalším pánom 

v tejto postupnosti je Chak Chaak, alebo teda červený Chaak, boh dažďa. Tretím 

je božstvo z predchádzajúcej strany, Yax Keh Ajaw. Štvrtý boh je zrejme jeleň, 

Keh. Proroctvo v horizontálnom texte je nasledovné: 

 

 
A B C D E F G H 

1 ah-

kimil 

k´uh zatmeni

e (Slnko) 

zatmenie 

(Mesiac) 

yah - 

winik 

zničené zničen

é 

zničen

é 
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2 ah-

kimil 

Tz´ak 

ajaw 

19 - 5 

Tun 

ah-kimi(l)-

b´a-ko 

i yu ki - ? zničen

é 

zničen

é 

 

Proroctvo hovorí spočiatku o tom, že boh je mŕtvy (A1 – B1), nasledované 

informáciou, že božstvo postupnosti (zrejme k´atunový pán) je mŕtvy (A2-B2). 

Nachádza sa tu aj zaujímavá informácia o zatmení Slnka a Mesiaca, čomu sa 

konkrétnejšie venujú Harvey a Victoria Brickerovci (Brickers, 2011).  

 

Strana 11 

 Pánom k´atunu na strane 11 je azda najznámejší mayský boh, Itzamna. 

Potvrdzuje to aj vertikálny text so zoznamom pánov k´atunov. Boh sediaci na tróne 

je síce z časti vidieť, avšak jeho identifikácia je zložitá. Jeho nástupcom je 

pravdepodobne Chaak, ktorého glyf je tu vyobrazený v hlavovom variante (Vail 

a Hernández, 2011:online). Tretím vládcom, podobne ako na strane 5 bude opica 

Ma´ax. Štvrtý pán nie je celkom jednoznačný, glyf sa dá prečítať ako 4 muž(kan 

xib), alebo Nebeský muž/človek. Druhé možné čítanie je Na´ak Ka´an, teda 

Dvíhajúce sa nebesia. Medzi postavami sa nachádza neobyčajný vták, ktorý by 

podľa Karla Taubeho mohol byť Hlavné vtáčie božstvo28, alebo Vukub Caqix. Už 

na prvý pohľad to nie je len obyčajný vták, ale od iných ho odlišuje hlavne jeho 

ozdoby (Taube 1987: 4-5).  Prorocký text na tejto strane je nasledovný: 

 

 
28 Tzv. Principal Bird Deity. 
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A B C D E F G H 

1 ah-

kimil 

Tz´ak 

ajaw 

ah-kimi-

la 

yax-e-te´ ah-

kimi-li 

tz´ak 

ajaw 

zničen

é 

zničen

é 

2 ah-

kimil 

Hun Ixim yah 

ha´abil 

19 - 9 Tun Te´-e nal tze 

ch´e´en 

zničen

é 

zničen

é 

 

Na začiatku proroctvo hovorí o mŕtvom pánovi k´atunu, božstvo kukurice 

je mŕtve (A1-B2), strom ceiba je mŕtvy (C1-D1), nešťastie postihne rok (C2).  

 

Je evidentné, že k´atunové rituály zohrávali dôležitú úlohu v civilnom, 

náboženskom aj politickom živote. Na základe koloniálnych prameňov, ako je 

Chilam Balam z Chumayelu, alebo Landov Relación de las Cosas de Yucatán, boli 

tieto k´atunové oslavy a hlavne proroctvá, veľmi dôležité. Môžeme priam s istotou 

tvrdiť, že k´atunové oslavy, zapísané v Parížskom kódexe, sa reálne oslavovali 

v poklasickom meste Mayapán. Na stéle 1 z tohto mesta je vyobrazená scéna 

oslavy k´atunu, ktorá je priam identická so scénou z Parížskeho kódexu.(OBR. 19) 
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 Napriek rozsiahlemu zničeniu povrchu Parížskeho kódexu, ktorý 

neumožňuje prečítať podstatnú časť textu, je prečítanie a preloženie zachovaných 

častí veľmi dôležité. Aj vďaka mayológom ako Bruce Love, Harvey a Victorii 

Bricker, či Gabrielle Vail, dnes vieme prečítať podstatnú časť týchto strán. Avšak 

zistiť presný preklad a význam je stále zložité. Podstatná väčšina preloženého 

hieroglyfického textu pochádza z databázy Gabrielle Vail. 
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CEREMÓNIE NOSIČOV ROKOV V KÓDEXOCH  

 

Maya yearbearers 

  

 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). 

 

 Nosiči rokov v Drážďanskom kódexe (D.25 – D.28) 

 

 V Drážďanskom kódexe môžeme vidieť prepojenie ceremónie mesiaca 

Wayeb, ktoré opisuje aj Diego de Landa. Sú tu vyobrazení bohovia, ktorí 

predstavujú kňazov a vykonávajú obety. V hieroglyfickom texte sa nachádzajú 
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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 poľnohospodárských 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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Obrázok 113 Strany D.25 - D.28 z Drážďanského kódexu, ktoré ukazujú ceremónie nosičov rokov a 
príchod nového roku. 

 

 Yearbearer pages at Madrid Codex (M.34 – M.37) 

 

 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. 
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Obrázok 114 Strany M.34 - M.37 z Madridského kódexu, ktoré ukazujú nosičov rokov a proroctvá s 
nimi spojené. 

 

 

 Nosiči rokov v Parížskom kódexe (P.19 – P.20) 

 

 Tak ako v predchádzajúcich dvoch kódexoch, tak aj v Parížskom kódexe 

môžeme nájst 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 každej strany. Stĺpce po ľavej strane 

na okraji sú skoro kompletene 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 poučívané 



163 

počas 52 rokov v intervale medzi rokom 1534 – 1586, prípadne o jeden cyklus 

skôr. 

  

 

Obrázok 115 Schematické rozloženie strán P.19 a P.20 na ikonografické a kalendárne prvky. 

 

 Strana 19 – Proroctvá pre roky Lamat 

 

 Prvá časť strany 19 obsahuje pás kalendárnych údajov, ktorý je však skoro 

úplne zničený. Na základe zachovaných dátumov na strane P.19 aj P.20 však vieme 
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veľmi jednoducho rekalkulovať a rekonštruovať to čo sa nachádzalo na ľavej 

strane. 

 

Tabuľka 9 Rekonštrukcia dátumov pre roky Lamat. 

LAMAT 5 9 13 4 8 12 3 7 11 2 6 10 1 

  

V tejto časti môžeme jasne vidieť iba štyri postavy. Tou prvou je sediaca 

postava zrejme na streche, ktorého súčasť môže byť aj napríklad nebeský pás. 

Táto strecha je ozdobená prvkami, ktoré sú typické pre kukuričného boha. Táto 

postava je zrejme kostra a predstavuje boha A. Má na sebe textilné oblečenie, ktoré 

majú bohovia aj napríklad v Drážďanskom kódexe na stranách nosičov rokov.  

 

 

Obrázok 116 Prehľad postáv v časti P.19a. 

 

Ak porovnáme túto časť strany s ostatnými tromi, zistíme, že sa tu vždy 

nachádzajú sediace postavy, ktoré zrejme reprezentujú hlavného boha pre daný 

rok a tým predurčujú, aké budú proroctvá. 
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Obrázok 117 Porovnanie sediacej postavy z Parížskeho kódexu s bohmi z Drážďanského kódexu s 
ktorým zdieľa rovnaké oblečenie. 

 

 Ďalšie postavy, ktoré sa tu nachádzajú sú aj zvieracie. V prvom prípade ide 

o vtáka, zrejme supa. Ten je však zobrazený ako negatívne, zlé znamenie. Treťou 

postavou je božstvo kukurice, ktoré však nie je typicky mladý boh, ale skôr už 

starý, prehnane ozdobený muž. Zrejme ide o reprezentáciu zrelej kukurice. 

Štvrtou postavou je opäť zlé znamenie, pretože tu vidíme šelmu, zrejme jaguára, 

ktorý má v labách hlavu človeka, ktorú ide požierať. 

 

 Strana 19 - Proroctvá pre roky B'en 

 

Tabuľka 10 Rekonštrukcia dátumov pre roky B´en. 

B´en 6 10 1 5 9 13 4 8 12 3 7 11 2 
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 V tejto časti môžeme vidieť viac postáv, ktorým dominuje jednoznačne boh 

kukurice. Opäť však ide o negatívne znamenia, pretože je tu kukuričný boh 

vyobrazený mŕtvy a vychádzajú z neho črevá, ktoré ma v zobáku vták 

nachádzajúci sa pod ním. 

  

 

Obrázok 118 Prehľad postáv v časti P.19b. 

  

 

Obrázok 119 Porovnanie rôznych vyobrazení vtáka, ktorý požiera časti tiel. 
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 Strana 20 – Proroctvá pre roky Etz'nab 

 

Tabuľka 11 Rekonštrukcia dátumov pre roky Etz´nab. 

Etz´nab 7 11 2 6 10 1 5 9 13 4 8 12 3 

 

 Na tejto strane vidíme znovu sediacu postavu na streche, ktorú však 

nemôžeme dostatočne dobre identifikovať. Ostatným postavám znovu dominuje 

boh kukurice. Na jednom vyobrazení je v očakávaní smrti, keďže jeho jedna ruka 

je priložená k hlave. 

 

 

Obrázok 120 Prehľad postáv na strane P.20a. 

 

 Ak'bal Years 

 

Tabuľka 12 Rekonštrukcia dátumov pre roky Ak´bal. 

Akbal 8 12 3 7 11 2 6 10 1 5 9 13 4 
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 V tejto časti vidíme najmenej zachovaných postáv. Vieme len, že sa tu znova 

nachádza kukuričný boh, ktorý očakáva smrť, kvôli priloženej ruke k hlave. 

 

 

Obrázok 121 Prehľad postáv na strane P.20b. 

 

 Strany P.19 a P.20 reprezentujú teda plný 52-ročný cyklus nosičov rokov, 

ktorý je reprezentovaný proroctvami a veštbami. Funkcia spočíva v tom, že každé 

proroctvo sa zopakuje raz za štyri roky v neustálom cykle. Mayský kňaz teda 

zrejme počas rituálov nového roka na základe týchto strán stanový proroctvá 

a spoločnosť sa musí pripraviť na možné hrozby, ktoré tento rok môže priniesť. 

Podobne ako almanachy teda reprezentujú dobré a zlé znaky pre určitý časový 

cyklus.  
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Obrázok 122 Zachované kalendárne údaje zo strán P.19 a P.20. 
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MYTOLÓGIA V KÓDEXOCH 

 

 

Strany zásvetia v Parížskom kódexe  

Strana P.22 prezentuje veľmi špecifickú časť nielen Parížskeho kódexu, ale 

aj ostatných dochovaných mayských kníh. Nejde totižto 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), alebo na nádobe Jedenástich 

bohov (K7750) . 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.  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.   
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Obrázok 123 Prekresba mytologickej scény z Parížskeho kódexu. 
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Nebeský pás, previazanie lanom 

 

Dôležitou súčasťou celého vyobrazenia je tzv. nebeský pás  a zelený povraz. 

Veľmi podobný druh povrazu bol použitý aj na strane P.21a, kde je celá tabuľka so 

znakmi 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). 

 

Obrázok 124 Nebeský pás. 

 

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.  
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 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, 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 Brickerovci (Bricker - Bricker 2011: 749). Ide skôr o reprezentáciu 

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 

chýbajú. 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.  
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Obrázok 125 Glyfy zatmenia a ťahači povrazov. 

 

 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 
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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 Tulum  (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). 
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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 špecifického boha alebo človeka. Je 

však jednoznačné, že ľavú ruku má ohnutú v predlaktí. Druhá ruka sa naťahuje 

nad hlavu a zrejme drží glyf zatmenia, ktorý tu aj je vidieť. Na opačnej strane, pri 

druhom hadovi, je vidno menšiu postavu, ktorá nám prakticky dopĺňa stratené 

časti mozaiky týchto bohov. Okrem malých fragmentov hlavy nevidíme z tohto 

boha veľa, avšak dôležitá je tu jeho ľavá ruka, ktorá jednoznačne drží povraz, na 

ktorom je glyf pre zatmenie Slnka. Môžeme teda predpokladať, že rovnakým 

spôsobom držia tieto povrazy aj ostatné božstvá. Vedľa glyfu zatmenia, ktorý je 

spojený s touto postavou, vidíme ďalší fragment rovnakého logogramu, čo 

napovedá prítomnosť minimálne ďalšieho božstva, ktoré drží povraz s týmto 

symbolom.  

 Posledná postava, ktorú je aspoň čiastočne vidieť, sa nachádza na pravej 

strane pri nebeskom páse. Je jednoznačné, že táto postava je pomaľovaná 

tyrkysovou farbou, podobne ako krajné postavy na strane P.21b, a teda zrejme 

božstvá s touto farbou ohraničujú celú scénu.  

 Celý centrálny motív teda zapĺňajú božstvá, ktoré držia, resp. ťahajú za 

povrazy na ktorých sa nachádzajú glyfy zatmenia. Ako už bolo spomenuté vyššie, 

s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o symbol pre astronomické zatmenie 

Slnka. V hieroglyfickom písme sa používa okrídlená forma logogramu, v ktorého 

strede alternuje symbol pre Slnko alebo Mesiac. Okrídlený logogram sa podľa 

Christiana Pragera číta ako nam, čo znamená v koloniálnej yucatéčtine 

„skryť“ (Prager 2006). Ďalším spôsobom, ako sa dalo vyjadriť zatmenie Slnka či 

Mesiaca, je yihk’in (Love 2017: 23). Ak sa teda celá scéna nachádza v podsvetí, 

pričom samotné pozadie v kódexe naznačuje tmu, zrejme v mayských predstavách 

túto tmu spôsobovali božstvá ťahaním povrazov s glyfom zatmenia.   
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Pawahtuni 

 

Skupina bohov, ktorí sa nachádzajú nad nebeským pásom, je veľmi ľahko 

identifikovateľná. Jasne viditeľné sú štyri sediace postavy, ktoré majú prekrížené 

ruky (obr. 7). Stredná dvojica bohov je situovaná vo vnútri prepleteného povrazu. 

Špecifický spôsob sedenia týchto bohov indikuje neaktivitu, resp. oddychovú 

pozíciu (Love 1994: 82) . 

Všetky postavy majú jeden rovnaký a veľmi dôležitý atribút. Ide o typickú 

pokrývku  hlavy. Má tvar ležatej osmičky, pričom jej výplňou je sieťový motív. Na 

základe tohto môžeme s určitosťou hovoriť o bohoch Pawahtunoch , ktorí majú aj 

typické starecké črty. Podobným spôsobom, ale v inom kontexte je boh Pawahtun 

vyobrazený napríklad na strane M.104b v Madridskom kódexe. Bohovia nemajú 

iné špeciálne atribúty, ktoré by ich ešte konkrétnejšie odlišovali. Pawahtuni, ktorí 

sa nachádzajú na ľavej strane, majú oválny druh náušníc, pričom ich prísediaci na 

opačnej strane majú iný typ, ktorý nápadne pripomína kosť. Tieto dva páry 

sediacich bohov sa zároveň odlišujú aj smerom, ktorým sa pozerajú.  

 Najzaujímavejšie na detailnom preskúmaní skupiny bohov, ktorí sedia na 

nebeskom páse, je ich presný počet. Ako už bolo uvedené vyššie, Pawahtuni alebo 

Bakabovia 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. 
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Obrázok 126 Pawahtuni na stranách zásvetia. 

 

Centrálny motív podsvetia 

Podsvetie je na strane P.22b vyobrazené naozaj dôveryhodne (Obr. 8). 

Dvaja draci  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 .  

 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“  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.  
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Obrázok 127 Centrálny motív podsvetia. 

 

 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 
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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 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.  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 OCH-CH’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 
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deštruovaná. 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.  

 

Obrázok 128 Zachované časti hieroglyfického textu. 

 

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.  Ide iba 

o symboliku písomného materiálu, a preto čísla, ktoré  tu môžeme vidieť, 

nepredstavujú reálne kalkulácie (Stone - Zender 2011: 113). 
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Obrázok 129 Hieroglyfický text ako súčasť ikonografie. 

 

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.  

 

Sú predpoklady, že strany P.21b a P.22 predstavujú svet pred potopou, kedy 

nebesia a podsvetie boli dominantnými 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 
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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 tými, 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 
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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. 
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Príloha 1 Dni kalendára Tzolk´in od 1 - 9. 
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Príloha 2 Dni kalendára Tzolk´in od 10 - 20. 
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Príloha 3 Mesiace kalendára Haab. 



197 

 

Príloha 4 Kódexový sylabár, časť 1. 
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Príloha 5 Kódexový sylabár, časť 2. 



199 

 

Príloha 6 Kódexový sylabár, časť 3. 
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