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Astronomická a rituálna funkcia
mayského architektonického komplexu
H Sever v Uaxactúne
MILAN KOVÁâ – VLADIMÍR KARLOVSK¯
Objavenie skupiny H Sever
Keì si v roku 2008 vyberal Slovensk˘ archeologick˘ a historick˘ in‰titút (SAHI) ako hlavné miesto svojich budúcich vykopávok v Guatemale
uaxactúnsku skupinu H Sever, ani sme netu‰ili, k ãomu v‰etkému na‰e vykopávky povedú. Vedeli sme, Ïe Uaxactún bol objaven˘ uÏ zaãiatkom
20. storoãia a odvtedy bolo toto slávne mayské mesto mnoho ráz systematicky preskúmavané. Posledn˘ veºk˘ v˘skum tu robil Juan Antonio Valdés
v 80. rokoch 20. storoãia.1 Objavil neskoropredklasické (3. stor. pr. Kr. aÏ
3. stor. po Kr.) centrum mesta s ústredn˘m námestím a komplexom krásnych budov zdoben˘ch zachovan˘mi maskami. Pre cel˘ tento komplex sa
vÏilo oznaãenie Skupina H Juh. My sme si v dokumentácii v‰imli, Ïe hneì
vedºa stoja pahorky, ktoré skr˘vajú ìal‰ie námestie, oznaãované ako
H Sever. Do roku 2009, kedy sme zaãali s vykopávkami v rôznych ãastiach Uaxactúnu, bolo toto námestie prakticky neznáme a predpokladané
budovy, ktoré skr˘va, boli zakreslené hypoteticky. Vykopávky SAHI, ktoré sa postupne zaãali koncentrovaÈ práve na námestie H Sever, odkryli
dobre zachované obrovské námestie mimoriadnej architektonickej hodnoty skladajúce sa z Hornej platformy a Dolnej platformy. Netreba zakr˘vaÈ,
Ïe vzhºadom k Valdésov˘m úspechom na námestí H Juh sme sa v roku
2009 pustili do vykopávok námestia H Sever s urãit˘mi oãakávaniami.
SkutoãnosÈ ich v‰ak ìaleko prekonala, najmä ão sa t˘ka astronomickej
a rituálnej funkcie komplexu.
V dejinách skúmania mayskej astronómie zohrával Uaxactún vÏdy dominantné postavenie. UÏ v 20. rokoch 20. storoãia tu bolo objavené slneãné astronomické observatórium naz˘vané skupina E, ktoré sa veºmi r˘chlo preslávilo a je nav‰tevované mnoÏstvom turistov. Pochádza takisto
z konca predklasického obdobia a umoÏÀuje sledovaÈ slnovraty, a s ist˘mi

1 Juan Antonio Valdés, Reporte arqueológico de las exploraciones realizadas en Uaxactun durante 1983-1985, Guatemala: Instituto de Antropología e Historia 1986.
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pochybnosÈami, ktoré formuloval známy archeoastronóm Anthony Aveni,2
aj rovnodennosti. Ide teda o slneãné observatórium, ktorého funkãnosÈ uÏ
bola mnoho ráz preverená, a pri urãit˘ch typoch pozorovaní vykazuje aj
dostatoãnú presnosÈ. Jeho zmen‰enou kópiou môÏe byÈ observatórium na
skupine D, ktoré bolo indikované poãas krátkych vykopávok v deväÈdesiatych rokoch.3 Jeho presnosÈ v‰ak vzhºadom k vzdialenostiam musela byÈ
men‰ia.
O rozvinutej tradícii observatórií a pozorovania kozmu v Uaxactúne od
najstar‰ích ãias preto vôbec nemusíme pochybovaÈ. Hoci Juan Antonio
Valdés neobjavil na skupine H Juh Ïiadne zreteºne astronomické funkcie
budov, jeho nálezy boli Lindou Scheleovou4 a ìal‰ími mayológmi intepretované ako reprezentácie stvorenia sveta. David Freidel identifikuje v maske objavenej Valdésom Yax Hal Witz, „Prvú Pravú Horu“ so znakmi stredu sveta. Symbolicky oznaãuje prvé vyzdvihnutie a rozdelenie sveta na
zem, oblohu, more a kráºovstvo Uaxactún.5 Triadické zoskupenie, ktorého
je motív súãasÈou, tam reprezentujú tri miniakropoly, ktoré symbolizujú
podºa Friedela tri kamene stvorenia.6 Tieto informácie predstavovali pre
nás hneì od zaãiatku veºkú motiváciu k pokusom o pochopenie maysk˘ch
predklasick˘ch predstáv o vzÈahoch medzi ãlovekom a kozmom.
Z praktického hºadiska bolo dôleÏité, Ïe sme vykopávkami pomerne
r˘chlo zistili, Ïe námestie H Sever má celé iba jedinú stavebnú fázu a pomocou uhlíkovej metódy C14 a keramiky sme jeho osídlenie datovali do
poslednej fázy neskorej predklasiky medzi roky 150 aÏ 250 po Kr. (s moÏn˘m polstoroãn˘m presahom). Táto skutoãnosÈ predstavuje veºké zjednodu‰enie ná‰ho v˘skumu (oproti v˘skumom na námestí H Juh), pretoÏe
odpadla zloÏitá práca prieskumu sub‰truktúr pomocou tunelov. V chronologicky koherentnom prostredí sme mohli napredovaÈ veºmi efektívne.

2 Anthony F. Aveni, Observadores del cielo en el México antiguo, México: Fondo de
Cultura Económica 2005, 392.
3 Renaldo Acevedo – Zoila Calderón – Bernard Hermes, „Rescate arqueológico en el
Grupo D, Uaxactun, Peten“, in: V Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología 1992, 120-130.
4 Linda Schele, „The Iconography of Maya Architectural Facades During the Late Classic Period“, in: Stephen D. Houston (ed.), Function and Meaning in Classic Maya Architecture, Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection 1998, 479517.
5 David Freidel, „Centering the World“, in: David Freidel – Linda Schele – Joy Parker,
Maya Cosmos: Three Thousand Years on the Shaman’s Path, New York: William Morrow 1993, 123-172: 140.
6 Ibid.
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Obr. 1. V˘rez skupiny H Sever s radiálnou pyramídou H XV
a ‰truktúrou H XVI na Dolnej platforme
a s dominantn˘mi stavbami H I, H V a H III na Hornej platforme.
(Kresba Matú‰ Rieãan, 2010.)

Prieãelie Hornej platformy
Hneì prv˘ rok sme narazili na prieãelí Hornej platformy na gigantické
‰tukové masky (obr. 2). Sú pozoruhodne zachované a po oboch stranách
centrálneho schodiska sa rozprestierajú do ‰írky 20 m a v˘‰ky 4,5 m kaÏdá. Orientované sú na západ k Dolnej platforme a na základe analógií napríklad z lokality Cerros7 zrejme reprezentujú slnko v podsvetí.

7 David Freidel – Linda Schele, „Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands: The
Instruments and Places of Ritual Power“, American Anthropologist (n. s.) 90/3, 1988,
547-567: 550.
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Obr. 2. Aktuálne objavená severná ‰tuková maska jaguárieho podsvetného
boÏstva hºadiaca k zapadajúcemu slnku. (Foto Milan Kováã, 2011.)

Na Dolnej platforme oproti nim sme objavili zvy‰ky dláÏky ãiernej farby, ão môÏe naznaãovaÈ ãiernu farbu ako farbu Západu, respektíve Ek’
Nab ãiÏe „âierne More“, ak by sme prijali ponúkajúcu sa analógiu so západn˘m nádvorím akropoly v Copáne.8 Samotné masky sú zobrazené
v troch líniách nad sebou, ão zodpovedá ikonografii zo skupiny H Juh, priãom horná je prakticky úplne de‰truovaná. Reprezentovala zrejme nebeskú sféru, stredná pozemskú a spodná podsvetnú. Tá mohla byÈ spojená
s vodn˘m svetom, ale ikonografické prvky, ktoré by to potvrdzovali tak,
ako je tomu na H Juh, nám zatiaº ch˘bajú. Nebeská sféra bola zrejme reprezentovaná hadom (slovná hraãka so slovom kan = had a kaan = obloha), pretoÏe po bokoch sa zachovali jeho ãasti, ktoré sa spú‰Èajú z hornej
vrstvy. Takto ‰truktúrované prieãelie centrálnej (Hornej) platformy v nás
utvrdzuje predpoklad, Ïe Horná platforma, orientovaná na v˘chod a spojená s hornou (haìou) vrstvou, predstavovala nebeskú sféru a Dolná platforma, orientovaná na západ a spojená s najspodnej‰ou vrstvou v˘javu, reprezentovala podsvetie (ãierna farba na dláÏke to iba zdôrazÀuje). Po takto
definovan˘ch sférach nás budú zaujímaÈ budovy, ktoré stoja na Hornej
a Dolnej platforme.
8 L. Schele, „The Iconography…“, 490.
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Stavby Hornej platformy
Horná platforma, ktorá má podobnú veºkosÈ ako slávny komplex na
H Juh, nesie tri hlavné stavby pozoruhodnej architektonickej kvality. Centrálna pyramída H I9 (obr. 3) je vysoká 13 m, má formu obráteného T, priãom je veºmi podobná pyramíde 34 z komplexu El Tigre v Miradore.

Obr. 3. Pyramída H I, ktorá je centrálnou ‰truktúrou triadického zoskupenia
skupiny H Sever. (Foto Jakub ·poták, 2010.)

Jej prieãelie je dlhé takmer 50 m a je dominantou nielen celej tejto skupiny, ale pravdepodobne je najväã‰ou jednotlivou stavbou v celom Uaxactúne. Po jej bokoch a trocha v popredí stoja ìal‰ie dve pyramídy, oznaãované ako H III a H V, vysoké okolo 8 m, ktoré drÏia úplnú symetriu medzi
sebou navzájom a centrálnou pyramídou. H I, H III a H V vytvárajú takmer dokonal˘ trojuholník,10 presnej‰ie, ukáÏkovú tzv. triadickú skupinu
9 Pre bliÏ‰ie porovnanie Martin Hanu‰, „Excavaciones en la Estructura H-I“, in: Milan
Kováã – Ernesto Arredondo Leiva (eds.), Nuevas Excavaciones en Uaxactun I, Bratislava – Guatemala: Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2009, 227-260.
10 Martin Nagy – Jakub ·poták – Milan Kováã, „Programa de mapeo y reconocimiento
en Uaxactun, Temporada 2009“, in: Milan Kováã – Ernesto Arredondo Leiva (eds.),
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v monumentálnom a pritom veºmi precíznom prevedení. Po bokoch centrálnej pyramídy, ale za oboma zmienen˘mi stavbami, sa e‰te nachádzajú
opäÈ symetricky rozloÏené dve oveºa men‰ie stavby, oznaãované ako H II
a H VI, ktoré, geometricky vzaté, vytvárajú spolu s krídeln˘mi pyramídami H III a H V ‰tvoruholník, ktorého stredom je centrálna pyramída H I.
Tieto marginálne stavby nemajú rovnocennú úlohu ako triadické zoskupenie, tvoria napokon len zlomok ich v˘‰ky a veºkosti. Nemali teda zrejme
ru‰iÈ kºúãov˘ symbolick˘ moment pohºadu na monumentálnu triádu.
Ist˘m spôsobom ju v‰ak decentne dopæÀali v inej interpretácii, totiÏ spolu
s nimi objekt vytvára tzv. quincunce, ão je ìal‰í dôleÏit˘ prvok mayského
symbolického univerza.
Stavby Dolnej platformy
Dolná platforma nám poskytuje z architektonického hºadiska o nieão
chudobnej‰í pohºad. Stoja na nej iba dve pyramídy, priãom dôkladne vykopaná bola zatiaº iba jedna z nich. Obe v‰ak obsahujú nad‰tandardné
mnoÏstvo ãrepov z neskor‰ieho, ranoklasického obdobia,11 ão môÏe svedãiÈ o ich vyuÏívaní aj po opustení celého komplexu, ktoré sa odohralo niekoºko storoãí predt˘m, a teda o ich mimoriadnej dôleÏitosti. Podobnú
frekvenciu neskor‰ích ãrepov na objektoch Hornej platformy nezaznamenávame. Prvá a súãasne najviac prekopaná pyramída sa naz˘va H XV
a stojí na nedokonalej západo-v˘chodnej osi s centrálnou pyramídou
H I z Hornej platformy. V˘chylka z optimálneho smeru dosahuje asi 6° na
juh, ão je síce sotva pozorovateºné, ale na druhej strane prekvapivé, vzhºadom k prakticky dokonal˘m symetriám ostatn˘ch stavieb.12 Tie boli, ako
sa zdá podºa architektúry a keramiky, v‰etky vybudované súãasne ako jeden veºk˘ architektonick˘ komplex. Pyramída H XV má tvar radiálnej
pyramídy, má teda schodiská na v‰etk˘ch ‰tyroch stranách, pôvodne lemované ìal‰ími laterálnymi schodiskami a zrejme monumentálnymi maskami. Nie je nepodobná pyramíde 5c-54 z Tikalu ãi slávnej pyramíde
E VII Sub zo skupiny E (obr. 4) alebo susednej E IX, ão nás ìalej privedie k hºadaniu jej obdobného astronomicko-rituálneho vyuÏitia.
Nuevas Excavaciones en Uaxactun I, Bratislava – Guatemala: Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2009, 372-381: 381.
11 Silvia Alvarado Najarro – Melanie Forné et al., „Análisis de cerámica: Segunda temporada del proyecto SAHI-Uaxactun“, in: Milan Kováã – Ernesto Arredondo Leiva
(eds.), Nuevas Excavaciones en Uaxactun II, Bratislava – Guatemala: Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2010, 823-866.
12 Milan Kováã, „Excavaciones en la Estructura H XV“, in: Milan Kováã – Ernesto Arredondo Leiva (eds.), Nuevas Excavaciones en Uaxactun I, Bratislava – Guatemala: Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2009, 354-371: 370.
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Obr. 4. Slávna pyramída E VII Sub, ktorá je súãasÈou skupiny E
s astronomick˘mi vlastnosÈami. Svojím tvarom sa poná‰a na pyramídu H XV.
(Foto Jakub ·poták, 2010.)

JuÏnej‰ie od nej stojí druhá stavba, naz˘vaná H XVI. Táto budova z rituálneho hºadiska zohrávala zrejme e‰te v˘znamnej‰iu úlohu ako H XV.
Na‰li sme na nej postavenú stélu, Ïiaº príli‰ erodovanú neÏ aby vydala
nejaké epigrafické ãi ikonografické svedectvo. Stéla sa nachádzala nad
ak˘msi oltárom ohradenom monumentálnymi skalami, ktor˘ bol vstavan˘
priamo do pyramídy. Momentálne overujeme, ãi bola budova takto stavaná od zaãiatku, alebo i‰lo o dodatoãnú stavebnú úpravu. Pravdepodobnej‰ia je v‰ak druhá moÏnosÈ uÏ len kvôli ranoklasickej keramike13 a stéle,
ktorá bola podºa najnov‰ích v˘sledkov bádania zrejme dodatoãne presunutá z priºahlého námestia. Na oltári pred stélou sme na‰li obetinu pozostávajúcu z dvoch keramick˘ch tanierov otoãen˘ch proti sebe, priãom
pôvodn˘, zrejme organick˘ obsah sa rozloÏil. Najpozoruhodnej‰ím objavom v‰ak boli desiatky (takmer 50) kotúãov uroben˘ch z vápenca a z ke13 Eva Goetting, „Excavaciones en la Estructura H XVI“, in: Milan Kováã – Ernesto Arredondo Leiva (eds.), Nuevas Excavaciones en Uaxactun II, Bratislava – Guatemala:
Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2010, 473-488.
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ramiky, ktoré sa na oltári nachádzali. O ich funkcii môÏeme iba ‰pekulovaÈ. V podobnom rituálnom kontexte a z rovnakého obdobia v‰ak boli nájdené aj v niekoºk˘ch ìal‰ích lokalitách Guatemaly.
Astronomická orientácia stavieb
Po priblíÏení objektov z Hornej a Dolnej platformy sa musíme opäÈ vrátiÈ k ich orientácii (obr. 1). V prvom rade k radiálnej pyramíde H XV, ktorá svojou analógiou z blízkej skupiny E ako aj svojím postavením voãi
triadickému komplexu na Hornej platforme nabádala na preskúmanie jej
moÏnej funkcie astronomickej pozorovateºne. Ako sme uÏ uviedli, len 6°
v˘chylka osi smerom na juh zabránila jej jednoznaãnému urãeniu ako solárneho observatória, ktoré by v prípade tejto miernej korekcie bezpeãne
fungovalo. V tomto smere sme naãrtli aj niektoré predbeÏné závery,14 pretoÏe poãas veºmi hrub˘ch pozorovaní rovnodenností 21. 3. a 23. 9. slnko
ráno vychádzalo pribliÏne nad Àou. Takáto nízka presnosÈ by v‰ak nestaãila na kalendárne ani rituálno-astronomické úãely. Pritom pri architektonick˘ch znalostiach a presnosti, ktorú stavitelia prejavili v in˘ch ãastiach
toho istého komplexu, ako aj astronomick˘ch vedomostiach, ktoré preukázali v pribliÏne rovnakom období na skupine E, je táto odch˘lka fakticky nepochopiteºná. Staãilo by pyramídu H XV postaviÈ o pár metrov juÏnej‰ie a v‰etko by dokonale fungovalo. Ale iba v prípade, Ïe staviteºom
i‰lo skutoãne o slneãn˘ cyklus. âo v‰ak, ak sme príli‰ spútaní jedin˘m
predpokladan˘m vysvetlením ukotven˘m vo vzoroch zo skupiny E? Napokon sme zaãali pracovaÈ s hypotézou, Ïe star˘m Mayom tu v skutoãnosti
i‰lo o nieão iné a Ïe odch˘lka nie je nevysvetliteºnou deviáciou, ale zámerom. V Aveniho globálnom ‰tatistickom náãrte orientácií rôznych stavieb
celej Mezoameriky15 je smer na‰ej hlavnej osi pomerne frekventovan˘, ão
nás utvrdilo v tom, Ïe nemôÏe byÈ náhodn˘.
Hlavn˘ smer celého komplexu, smer od vrcholu pyramídy H XV na vrchol pyramídy H I, má nasledovné parametre: rozdiel v˘‰ok pyramíd 8
metrov, vzdialenosÈ 130,5 metra. Tento smer má v˘‰kov˘ uhol 3° 30’
28,78’’ ± 19,6’’ (chyba v urãení v˘‰ky 0,2 metra) a azimut 96° 27’ ± 6’
(chyba z merania plánu). Na tomto smere vychádza hviezda ζ Orionis (Alnitak). Pre danú v˘‰ku bol azimut v˘chodu tejto hviezdy v roku 150 po Kr.
96° 7’ 13’’ a jasnosÈ bola 4,39 magnitúdy, bola teda zreteºne viditeºná voº14 Milan Kováã et al., „Nuevas investigaciones arqueológicas en Uaxactun: Resultados
preliminares de la primera temporada de campo 2009“, in: XXIII Simposio de Investigaciones Arqueologicas en Guatemala, Guatemala: Museo Nacional de Arqueología
y Etnología 2010, 425-440: 431.
15 A. F. Aveni, Observadores del cielo…, 320.
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n˘m okom. Rozdiel medzi zmeran˘m azimutom a vypoãítan˘m azimutom
je vzhºadom na presnosÈ urãenú z plánu 20’. Táto presnosÈ zodpovedá jednoduch˘m meraniam voºn˘m okom. Záver merania sa ukázal byÈ jednoznaãn˘: Hlavná os komplexu smeruje k trom jasn˘m hviezdam z pásu súhvezdia Orion.
Ako sa mení jasnosÈ hviezdy ζ Orionis (jasnosÈ 1,74 magnitúdy) s v˘‰kou nad obzorom vidíme v tabuºke 1.
V˘‰ka
nad obzorom
0° 08’ 17”
1° 10’ 01”
2° 15’ 23”
3° 22’ 58”
4° 31’ 46”
5° 41’ 17”
6° 51’ 12”

JasnosÈ
v magnitúdach
8,14
6,39
5,24
4,47
3,94
3,52
3,29

ViditeºnosÈ
voºn˘m okom
nie
nie
veºmi slabá
áno
áno
áno
áno

Tab. 1. JasnosÈ hviezdy ζ Orionis (Alnitak) nad obzorom.

Orientácia základnej osi medzi HI a H XV na Orion (viz obr. 5) len
zdôrazÀuje skutoãnosÈ, Ïe celá Horná platforma môÏe reprezentovaÈ toto
súhvezdie.

Obr. 5. Hlavná os komplexu H Sever je jednoznaãne orientovaná na Orion.
(Kresba Matú‰ Rieãan, Milan Kováã a Martin Hanu‰, 2011.)
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Napokon, o triadick˘ch skupinách sa to vo v‰eobecnosti predpokladá,
o ãom v na‰ich podmienkach referuje najnov‰ie Martin Hanu‰.16 UÏ Tedlock v‰ak identifikoval s hviezdami Orionu – Rigel, Saiph a Alnitak – tzv.
tri kamene stvorenia reprezentujúce mayské ohnisko.17 Na Hornej platforme je pozoruhodné aj to, Ïe z ìal‰ieho pohºadu ponúka maysk˘ kozmogram v Mezoamerike známy ako quincunce, ktor˘ presne zodpovedá komplexnej‰iemu pohºadu na Orion (obr. 6).

Obr. 6. Súhvezdie Orion pripomínajúce kozmogram quincunce
je identické s hlavn˘mi budovami komplexu stavieb
Hornej platformy uaxactúnskej skupiny H Sever.
(Kresba Matú‰ Rieãan a Vladimír Karlovsk˘, 2011.)

Napokon aj spojenie Hornej a Dolnej platformy moÏno objaviÈ na oblohe, aj keì uÏ nie v úplnej zhode proporcií, keì pyramídy H XV a H XVI
z Dolnej platformy môÏu vzhºadom k Orionu na Hornej platforme reprezentovaÈ hviezdy Procyon a Sirius. Dominanciu orientácie na Orion potvr16 Martin Hanu‰, „Stvorenie sveta a kód mayskej architektúry“, Historická revue 21/10,
2010, 16-23.
17 Dennis Tedlock (ed.), Popol Vuh: The Definitive Edition of the Mayan Book of the
Dawn of Life and the Glories of the Gods and Kings, New York: Simon and Schuster
1985, 261.
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dzuje aj to, Ïe v dvojnásobnom predæÏení hlavnej osi medzi HI a H XV,
takmer 400 metrov vzdu‰nou ãiarou, sa na vrchole malého v⁄‰ku nachádza
veºká pyramída F VIII, pochádzajúca taktieÏ z neskorého predklasického
obdobia,18 ktorá je tu druhou najväã‰ou po H I a zviera s Àou ten ist˘ uhol
ako H XV. Vzhºadom k prev˘‰eniu bol na osi F VIII – H I pohodlne pozorovateºn˘ Orion za t˘ch ist˘ch podmienok (obr. 7).

Obr. 7. PredæÏená os poukazuje na komplexnú orientáciu hlavn˘ch
predklasick˘ch stavieb uaxactúnskych skupín H a F na Orion od F VIII,
H XV aÏ po H I. (Kresba Matú‰ Rieãan, Milan Kováã a Martin Hanu‰, 2011.)

Miesto Orionu v mayskej koncepcii stvorenia
Na otázku „Preão práve Orion?“ existuje na‰Èastie pomerne dobre podloÏené vysvetlenie, zaloÏené na mayskej mytológii a posvätnej kozmológii. Na stéle C z Quiriguá bol identifikovan˘ nápis t˘kajúci sa mayského
stvorenia sveta, ktoré podºa neho dnes môÏeme datovaÈ na 13. august 3114
18 Maria Teresa Carbonell, „Excavaciones en el Grupo F Norte: Excavaciones en la Estructura F VIII“, in: Milan Kováã – Ernesto Arredondo Leiva (eds.), Nuevas Excavaciones en Uaxactun II, Bratislava – Guatemala: Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia 2010, 115-148.
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pr. Kr. Pre nás je e‰te dôleÏitej‰ie, Ïe sa tam uvádza, Ïe vtedy boli „poloÏené tri kamene“.19 Zmienku o troch kameÀoch stvorenia nachádzame aj
v Palenque.20 V˘skumami bolo overené Tedlockove tvrdenie, Ïe trojuholník, ktor˘ tvoria na oblohe, bol povaÏovan˘ za prototyp mayského ohniska,21 ktor˘ je od najstar‰ích ãias mayskej kultúry aÏ dodnes tvoren˘ troma
kameÀmi v trojuholníkovom usporiadaní. Miesto stvorenia sa naz˘valo
„Miesto troch kameÀov“, nachádzalo sa na oblohe a bolo identické s t˘mto ohniskom. Ako sme uviedli, dnes je uÏ isté, Ïe zodpovedalo trojuholníku v súhvezdí Orion, ktor˘ tvoria hviezdy Rigel, Saiph a Alnitak. Vìaka
nápisu z Quiriguá poznáme aj ich mayské mená, ktor˘mi boli: „KameÀ jaguárieho trónu“, „KameÀ hadieho trónu“ a „KameÀ leknového trónu“.
I‰lo asi o prv˘ oheÀ ako prvotnú energiu vesmíru, ão zodpovedalo napríklad aztéckym predstavám spojen˘m s bohom ohÀa Xiuhtecuhtlim, ktor˘
reprezentoval prvotnú energiu vesmíru a jej dávkovaním tvoril ãas (kalendár), a teda existenciu.22 V ohni sa upálil aj Quetzalcóatl na konci svojho
panovania a z prvotného ohÀa sa napokon po sebaobetovaní bohov Nanahuatzina a Tecucistécatla narodili Slnko a Mesiac, tak ako nás o tom informuje star˘ nahuask˘ m˘tus lokalizovan˘ do Teotihuacánu.23
Uprostred trojuholníka ohniska sa nachádza hmlovina M 42, viditeºná
voºn˘m okom, zrejme reprezentovala samotn˘ prv˘ oheÀ alebo jeho dym,
k˘m hviezdy boli kameÀmi ohniska. Práve táto hmlovina môÏe súvisieÈ
s aztéckym súhvezdím Mamalhuaztli, ktoré sa zatiaº ne‰pecifikovane
umiestÀuje do Orionu a ktoré malo zásadnú dôleÏitosÈ pre star˘ch Mexiãanov a predstavovalo zrejme srdce ich vesmíru a miesto stvorenia. V oblasti maysk˘ch Vysoãín, ktoré ob˘vajú Quichéovia, bol Orion viditeºn˘
v pozícii pravého zenitu.24 Quichéovia ho spájali s boÏstvom U K’ux Kah
(Srdce Oblohy), ktoré potvrdzuje jeho spojenie s ideou centrality reprezentovanou ohniskom. Nebeské ohnisko stvorenia je zmieÀované v quichéjskom Popol Vuh,25 ale aj v yucatéckom Chilam Balam z Chumayelu.26
19 David Freidel – Linda Schele – Joy Parker, Maya Cosmos: Three Thousand Years on
the Shaman’s Path, New York: William Morrow 1993, 65-66.
20 Susan Milbrath, Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore, and Calendars,
Austin: University of Texas Press 1999, 267.
21 D. Freidel – L. Schele – J. Parker, Maya Cosmos…, 66-67.
22 Miguel León-Portilla, Tonalámatl de los Pochtecas (Códice Fejerváry-Mayer), (Arqueología Mexicana 18), México: Raíces – Instituto Nacional de Antropología e Historia
2005.
23 Milan Kováã, Slnko jaguára: NáboÏensk˘ svet Olmékov, Mayov a Aztékov, Bratislava:
Chronos 2002, 229-231.
24 Susan Milbrath, Star Gods of the Maya…, 266.
25 D. Tedlock (ed.), Popol Vuh…, 261.
26 Ralph L. Roys (ed.), The Book of Chilam Balam of Chumayel, Norman: University of
Oklahoma Press 1967, 107.
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Vrchol trojuholníka ohniska tvorí hviezda Alnitak, ktorá je súãasne najspodnej‰ou z troch hviezd Orionovho pásu. Orionov pás reprezentuje najjasnej‰iu skupinu troch hviezd na oblohe, jeho tri hviezdy sú tieÏ blízko
nebeského rovníka, ktor˘ rozdeºuje oblohu na dve polovice.27 Tento pás
napojen˘ na ohnisko vystupuje spoza horizontu v skutoãnosti prv˘ a vo
vertikálnej‰ej pozícii ako v na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach. Mayovia si ho
zrejme predstavovali ako paliãku astillejos na nietenie ohÀa.28 Tá vystúpila spoza horizontu prvá, vzápätí sa ukázalo ohnisko a v jeho strede oheÀ.
Takto bol zrejme zapálen˘ prv˘ oheÀ stvorenia, ten, ktor˘ bol v Mexiku
neustále napodobÀovan˘ rituálom Nového ohÀa a ktor˘ pre ranú mayskú
kultúru, v˘razne orientovanú kozmologicky, predstavoval posvätné stvorenie sveta.

Obr. 8. Ikonografické zobrazenie korytnaãky z rôznych zdrojov.
8a: Korytnaãka visiaca z nebeského pásu nesúca tri kamene stvorenia
(Madridsk˘ kódex, 71a; Villacorta a Villacorta).
8b: Kartu‰a s korytnaãkou a tromi hviezdami Orionu na pancieri
(Bonampak – ·truktúra 1, miestnosÈ 2; Linda Scheleová).
8c: Visiaca korytnaãka, predstavujúca pravdepodobne súhvezdie Orion
v predpokladanom mayskom zverokruhu (ParíÏsky kódex, 22; Linda Scheleová).
8d: Antropomorfizovaná korytnaãka ako obeÈ vo Venu‰in˘ch tabuºkách
DráÏìanského kódexu (DráÏìansk˘ kódex, 49; Villacorta a Villacorta).

Hviezdy Orionu (pochopiteºne nie v identickej kon‰telácii, ktorú predstavuje Orion v na‰ej tradícii) Mayovia naz˘vali Ak Ek’, ão znaãí „Korytnaãie hviezdy“ alebo „Súhvezdie korytnaãky“. Nie je celkom jasné, ktoré
z hviezd Orionu korytnaãku reprezentovali, pretoÏe vyobrazenia sú nejednoznaãné. Napríklad v Madridskom kódexe nesie korytnaãka tri kamene

27 S. Milbrath, Star Gods of the Maya…, 266.
28 J. Eric S. Thompson, A Commentary on the Dresden Codex: A Maya Hieroglyphic
Book, Philadelphia: The American Philosophical Society 1972, 68.
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usporiadané do trojuholníka a tie zodpovedajú trojici hviezd Orionu reprezentujúcej ohnisko stvorenia (obr. 8a). Na druhej strane nástenná maºba
z Bonampaku ukazuje Orion ako korytnaãku, ktorá má na pancieri tri
hviezdy Orionovho pásu v jednej línii (obr 8b).
Zrejme jestvovalo povedomie o Orione ako o korytnaãke, ale nejestvoval úplne jednotn˘ v˘klad, ktoré konkrétne hviezdy z neho ju reprezentujú.
Je moÏné, Ïe táto ambivalencia sa odráÏa aj v ranej mayskej architektúre,
kde sú tri kamene ohniska Orionu triadickou skupinou, Orionov pás v‰ak
moÏno súvisí s tzv. skupinou E. ëal‰ia ambivalencia sa ukazuje v tom, Ïe
súhvezdím korytnaãky zrejme mohli byÈ aj Gemini.29 Ide hneì o susedné
jasné súhvezdie s podobn˘mi astronomicko-mytologick˘mi kvalitami, preto mohlo byÈ v niektor˘ch regiónoch alebo obdobiach zamieÀané. Av‰ak
rozhodujúcim symbolom bola korytnaãka predov‰etk˘m pre Orion. Napokon aj v predpokladanom vyobrazení mayského zvieratníka v ParíÏskom
kódexe je Orion vyobrazen˘ ako korytnaãka (obr. 8c). A v DráÏìanskom
kódexe známa stránka 49, kde je korytnaãka vyobrazená ako obeÈ boÏstva
Venu‰e (obr. 8d), nereprezentuje zrejme niã iné, ako západ Orionu v opozícii k v˘chodu Zorniãky v novembri roku 1225.30
Otázkou mayskej symboliky môÏe byÈ aj to, preão reprezentovala Orion práve korytnaãka, lebo, pravdu povediac, podobnosÈ tejto kon‰telácie
s uveden˘m zvieraÈom nie je nijako zrejmá. U súãasn˘ch Lacandóncov
sme identifikovali m˘tus, ktor˘ hovorí o tom, Ïe na dne jazera Ïijú dve obrovské korytnaãky, ktoré sú „pradedkom“ a „prababkou“ starého vodného
boÏstva naz˘vaného Chak Xok.31 Pochádzajú z poãiatku ãias, sú veºmi
unavené, preto sa o ne treba stále staraÈ. Korytnaãka preto zrejme reprezentuje prabytosÈ, ktorá súvisela so stvorením sveta, s poãiatkom v‰etkého. Takáto úvaha sa zdá byÈ logická. Niekedy sa uvaÏuje o korytnaãke aj
ako o symbole pre zem. V takom prípade by i‰lo opäÈ o stvorenie zeme na
poãiatku sveta a ná‰ v˘klad miesta poãiatku alebo stvorenia v súhvezdí
Orion by neutrpel.
Stvorenie sveta zohrávalo v ran˘ch maysk˘ch dejinách veºmi dôleÏitú
rolu nielen pri zrode mayskej predklasickej architektúry, keì sa rozvinuli
tzv. triadické skupiny, o ktor˘ch dnes uÏ fakticky nepochybujeme, Ïe reprezentovali svojím tvarom, rozloÏením a v˘znamom prvé tri kamene
stvorenia z Orionu. Reaktualizácia stvorenia sveta v‰ak bola zrejme námetom kºúãov˘ch rituálov, ktoré mohli maÈ za úlohu zdôvodÀovanie zno29 S. Milbrath, Star Gods of the Maya…, 267.
30 Ibid.
31 Milan Kováã, „·okra: Príbeh lacandónskej vodnej Ïeny“, in: Zuzana Profantová (ed.),
Na prahu milénia: Folklór a folkloristika na Slovensku, Bratislava: Ústav etnológie pri
SAV 2000, 68-83: 73.
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vunastolenia posvätného univerza pri intronizácii kráºa alebo pri in˘ch
zlomov˘ch momentoch, ktoré sa pripodobÀovali k stvoreniu sveta. V˘chod
Orionu nad triadick˘m zoskupením teda musel maÈ mimoriadnu váhu, keì
zjavne symbolizoval znovustvorenie sveta a mal predpoklady byÈ valorizovan˘ najvy‰‰ími politick˘mi a sociálnymi in‰titúciami.
Ak by do hry vstúpili Slnko a Venu‰a
Hoci na‰e merania vylúãili súvislosÈ centrálnej osi medzi pyramídami
H I a H XV s pozorovaním rovnodenností a slnovratov, t˘mto kon‰tatovaním sa celkom nevyãerpali moÏnosti pozorovania Slnka v rámci celého
komplexu budov skupiny H Sever. V prvom rade sme doteraz nebrali do
úvahy susednú pyramídu H XVI, kde sme objavili stélu a oltár pln˘ zvlá‰tnych obetín. Ukázalo sa, Ïe medzi pyramídou H XVI a H I je v˘‰kov˘
uhol 4° 11’ 35,05”, azimut 65° 13’ 45,76” (24° 46’ 14,24” severne od smeru na v˘chod), vzhºadom na presnosÈ plánu 65° 14’ ± 6’. Tieto údaje indikujú zameranosÈ na letn˘ slnovrat, ktorého predpokladan˘ azimut 23. júna
roku 150 po Kr. pri danom v˘‰kovom uhle je 66° 25’ 46”. Rozdiel medzi
zmeran˘m smerom a smerom na letn˘ slnovrat je len – 1° 12’ ± 6’. Vzhºadom na priestor na vrchole pyramídy H I môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe tento
smer mohol skutoãne byÈ pouÏívan˘ na pozorovanie letného slnovratu.
Okrem toho sme doteraz nespomenuli ìal‰iu platformu, ktorá sa nachádza asi 40 m západnej‰ie od pyramídy H XV a ktorú na mapke (obr. 7)
oznaãujeme ako H XVIII. Nepatrí síce uÏ nominálne k Dolnej platforme,
ale vzhºadom k architektonick˘m a chronologick˘m indikátorom bola súãasÈou ‰ir‰ieho komplexu skupiny H Sever. Platforma H XVIII sa nachádza zhruba 3 metre nad úrovÀou Dolnej platformy. Voãi pyramíde H XV,
ktorá má pribliÏne 8 m, je teda niÏ‰ia. Orientaãn˘ azimut z H XV k západnému objektu H XVIII je 245°, ão zodpovedá pribliÏne západu Slnka
pri zimnom slnovrate, a orientaãn˘ azimut z H XV k v˘chodnému objektu na H XVIII je 240°, ão zodpovedá pribliÏne hraniãnému azimutu západu planéty Venu‰a. Stavby na platforme H XVIII sú teda kon‰truované tak,
aby z pozorovateºne na radiálnej pyramíde H XV bolo moÏné pozorovaÈ
západ planéty Venu‰a a západ Slnka pri zimnom slnovrate.
Vzhºadom k urãitej nepresnosti slnovratov˘ch dátumov (slnovrat môÏe
byÈ okom pozorovateºn˘ v rovnakej podobe poãas niekoºk˘ch dní) pozorovateºÀa na radiálnej pyramíde H XV umoÏÀovala aj prípadné korekcie
kalendára Haab. Slnko totiÏ nad ústrednou pyramídou H I vychádzalo okolo roku 150 po Kr. vÏdy presne 9. marca a 7. októbra. Tento smer teda mohol byÈ pouÏívan˘ na pozorovanie v˘chodov Slnka, ão umoÏÀovalo urãe-
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nie dæÏky roka Haab alebo jeho korekciu s presnosÈou na jeden deÀ, a to
poãas celej existencie komplexu.
Okrem ústredného cyklu Orionu tu teda mohli vstupovaÈ do hry, a zrejme aj vstupovali, tri pre Mayov obzvlá‰È dôleÏité astronomické fenomény.
Komplex umoÏÀoval urãovanie letného a zimného slnovratu, meranie dæÏky slneãného roka s presnosÈou na jeden deÀ a sledovanie západu Venu‰e,
ktor˘ bol pre Mayov oznaãením nanajv˘‰ dôleÏitej a veºmi nebezpeãnej
periódy.
Predpokladaná rituálna funkcia komplexu
Pre naãrtnutie moÏnej rituálnej funkcie celého komplexu H Sever sa
musíme e‰te vrátiÈ k mayskej predstave Orionu ako korytnaãky. Podºa
predstáv súãasn˘ch Mayov, ktoré zaznamenali Redfield a Rojas, „korytnaãky vyprosujú plaãom dáÏì, a keì je zem vlhká, vôbec ich nevidno, ale
keì je zem smädná, vidno ich v‰ade naokolo“.32 Táto predstava môÏe byÈ
dobre spojiteºná s Korytnaãím súhvezdím Ak Ek’ alias Orionom. TotiÏ poãas obdobia sucha je Orion dobre viditeºn˘, ale hneì ako zaãína obdobie
daÏìov zaãiatkom mája, Orion z oblohy zmizne v konjunkcii so Slnkom.
Orion teda „vyprosí dáÏì“ a hneì ako daÏde zaãnú, stráca sa. Nemusíme
pripomínaÈ, Ïe zaãiatok obdobia daÏìov bol pre mayskú spoloãnosÈ mimoriadne dôleÏit˘, vtedy sa rozhodovalo o budúcej úrode alebo hladomore, pretoÏe zasadené kukuriãné zrná museli dostaÈ vlahu. Tento kritick˘ ãas
bol logicky predmetom ústredn˘ch agrárnych rituálov.
Pre obdobie okolo roku 150 po Kr. Orion zmizol z oblohy medzi 2. májom a 20. júnom s presnosÈou ± 3 dni. Heliaktick˘ v˘chod súhvezdia Orion
potom nastal 20. júna 150 po Kr. Domnievame sa, Ïe toto zmiznutie Orionu presne na zaãiatku obdobia daÏìov nemohlo zostaÈ bez rituálneho pov‰imnutia, zvlá‰È keì sme zistili, Ïe naÀ bola zameraná ústredná os celého
komplexu H Sever. Pozorovania zmiznutia súhvezdia z radiálnej pyramídy H XV pravdepodobne na‰tartovali ústredn˘ agrárny rituál, ktor˘ sa
odohrával na tej istej pyramíde spojenej s verejn˘m priestranstvom. Rituál
zase mohol byÈ v‰eobecn˘m pokynom na zaãatie siatia kukurice.
Heliaktick˘ v˘chod Orionu 20. júna oznaãoval víÈazn˘ návrat z podsvetia. Mladé stvoly kukurice sa zazelenali na poliach a Ïivot zvíÈazil nad
smrÈou. S najväã‰ou pravdepodobnosÈou bol v˘chod Orionu v tomto období potvrdením oslobodenia sa kukurice z podsvetnej rí‰e Xibalby a znamením budúcej úrody a blahobytu. Na pyramíde H XV, odkiaº bol pozorovan˘, sa zrejme zase zaãala slávnostná procesia. Kukurica sa „narodila“,
32 Robert Redfield – Alfonso Villa Rojas, Chan Kom: A Maya Village. Chicago: University of Chicago Press 1962, 207.
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alebo ako to presnej‰ie dokresºuje text v Chilam Balam z Chumayelu, zelen˘ stvol kukurice (personifikovan˘ ako Ah Mun) sa narodil na nebesiach.33

Obr. 9. Hun Hunahpú alebo znovuzroden˘ kukuriãn˘ boh vylieza
z korytnaãieho panciera za asistencie svojich synov Hunahpúa a Ixbalanqueho.
(Podºa Lindy Scheleovej, obr. 5505,
<http://research.famsi.org/uploads/schele/hires/08/IMG0051.jpg>, [22. 4. 2011].)

To v‰ak nebolo v‰etko, na‰a hypotetická procesia sa po oslave v˘chodu
Orionu pravdepodobne presunula k susednej pyramíde H XVI, pretoÏe
hneì po prvom v˘chode Orionu, ktor˘ sa odohral e‰te za tmy nad ránom,
nastal v˘chod Slnka, reprezentujúci letn˘ slnovrat pozorovateºn˘ nad tou
istou pyramídou H I. V blízkosti dátumov heliaktického v˘chodu Orionu
20. júna a letného slnovratu 23. júna môÏeme pokojne vidieÈ ich splynutie,
33 R. L. Roys (ed.), The Book of Chilam Balam of Chumayel…, 112.
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lebo oba astronomické fenomény sú viditeºné ± 3 dni, teda prekrytie oboch
pozorovaní bolo nielen moÏné, ale z hºadiska rituálu aj praktické.
Napokon niekoºko vyobrazení z mayského klasického obdobia predstavuje boÏstvo kukurice identifikované s Hun Hunahpúom z Popol Vuh,34
ako vylieza z prasknutého korytnaãieho panciera (obr. 9).
V˘jav je v‰eobecne interpretovan˘ ako víÈazn˘ návrat tohto boÏstva
z podsvetia, víÈazstvo nad silami temnoty a súãasne vyklíãenie kukurice.
Interpretácia tohto v˘javu ako heliaktického v˘chodu Orionu by bola úplne na mieste uÏ len kvôli korytnaãke, z ktorej boÏstvo vychádza. T˘m skôr,
Ïe nie on, ale odli‰ná entita,35 jeho syn Hunahpú alias klasick˘ Hun Ajaw,
sa po vyslobodení z podsvetia premieÀa na Slnko. VíÈazn˘ návrat z podsvetia spojen˘ s obrazom heliaktického v˘chodu Orionu (korytnaãky),
z ktorej vychádza boh (vyklíãená kukurica) v koincidencii so slnovratom
(premenou jeho syna na Slnko), je dostatoãne presvedãiv˘ na to, aby sme
ho nepokladali za náhodu. Nemusíme tu hºadaÈ za kaÏd˘ch okolností príbeh Venu‰e, ktor˘ sa v Popol Vuh predpokladá36 a t˘ka sa najmä príbehu
dvojãiat, k˘m tu ide o príbeh ich otca – kukuriãného boha.37 Napokon prelínanie a prepájanie viacer˘ch v˘znamov˘ch rovín je vo veºk˘ch m˘toch
skôr pravidlom neÏ v˘nimkou. Je pravdepodobné, Ïe dokonalá súhra stvorenia, ktorého nebesk˘ symbol zmizne v ãase sejby, aby sa objavil spolu
so zelenou kukuricou a slnovratom, musela byÈ impozantná. Spojenie astrálnych dejov s vegetaãn˘mi mohlo maÈ neobyãajnú silu a doloÏené vyuÏívanie rituálnych objektov H XV a H XVI dlho po opustení námestia H Sever len dokladá ich mimoriadnu náboÏenskú a sociálnu dôleÏitosÈ.
Závery
Ak by sme mali v struãnosti zhrnúÈ moÏnú astronomickú a rituálnu
funkciu uaxactúnskeho komplexu H Sever, musíme si v‰ímaÈ jeho základné rozdelenie na Hornú a Dolnú platformu. Horná platforma, ktorej budovy predstavujú hviezdy Orionu a symbolizujú stvorenie sveta, je vyv˘‰ená
nad Dolnú platformu takmer 5 metrov a jej uzavreté priestranstvo zrejme
nebolo prístupné beÏn˘m náv‰tevníkom. Jej v˘chodná poloha a znaky pre
nebesá ju symbolicky umiestÀujú do nebeskej sféry a slúÏila zrejme ako
rezidencia panovníka a jeho rodiny. Vzhºadom k tomu, Ïe nad jej ústrednou budovou sa pravidelne zjavovala tá istá kon‰telácia Orionu, ktorú bu34 David H. Kelley, „Astronomical Identities of Mesoamerican Gods“, Archaeoastronomy 2, 1980, 1-54: 26.
35 Karl Andreas Taube, The Major Gods of Ancient Yucatan, Washington: Dumbarton
Oaks Research Library and Collection 1992, 48.
36 D. Tedlock (ed.), Popol Vuh…, 40.
37 Michael D. Coe, The Maya Scribe and His World, New York: Grolier Club 1973, 93.
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dovy aj priamo reprezentovali, niet poch˘b, Ïe komplex nielen vyjadroval,
ale aj rituálne sprítomÀoval stvorenie sveta. Mohli sa tam odohrávaÈ dynastické rituály, ktoré vyjadrovali znovunastolenie vesmíru garantované
postavou kráºa a jeho potomkov.
Dolná platforma nemohla jestvovaÈ sama o sebe a bola na Hornú platformu orientovaná a napojená. Nie je v‰ak nijako ohraniãená a je z troch
strán voºne prístupná, ão evokuje priestranstvo urãené pre verejné rituály.
Bola postavená na západe, hºadeli na Àu obrovské masky podsvetného Slnka a reprezentovala zrejme podsvetnú krajinu. V nej umiestnená radiálna
pyramída H XV iba potvrdzuje predpoklad o spojení radiálnych pyramíd
s podsvetím.38 Z tejto radiálnej pyramídy, ako aj zo vzdialenej‰ej pyramídy F VIII, bolo moÏné pozorovaÈ nad H I zmiznutie súhvezdia Orion do
podsvetia, ãiÏe jeho heliaktick˘ západ presne na zaãiatku obdobia daÏìov,
ão muselo súvisieÈ s najv˘znamnej‰ími agrárnymi rituálmi spojen˘mi so
siatím kukurice. Z tej istej pyramídy sa pozoroval aj jeho heliaktick˘ v˘chod, ão súviselo s rituálmi spojen˘mi s ìal‰ou fázou agrárneho cyklu. Ten
sa prekr˘val s letn˘m slnovratom, ktor˘ sa pozoroval zo susednej pyramídy H XVI nad vrcholom tej istej kráºovskej rezidencie H I. Slnovratové rituály sa v‰ak mohli t˘kaÈ aj pyramídy H XV, odkiaº bol pozorovateºn˘
smerom k H XVIII zimn˘ slnovrat. Z radiálnej pyramídy H XV sa tieÏ pozorovali v˘chody slnka nad H I, ktoré mohli presne korigovaÈ cykly kalendára Haab, a nad H XVIII bol pozorovateºn˘ západ Venu‰e, ktor˘ mohol súvisieÈ napríklad s verejn˘m vyhlasovaním vojen.39
Neoãakávane bohaté astronomické vyuÏitie komplexu H Sever dokladá
známy maysk˘ dôraz na kozmogóniu a kozmológiu spojenú s rozkvetom
kráºovského kultu a verejn˘ch poºnohospodárskych rituálov. Zdá sa, Ïe ich
najväã‰í rozmach spadal práve do veºkolepého úsvitu maysk˘ch dejín – do
neskorého predklasického obdobia. Centrálne zameranie komplexu H Sever na Orion je svojím spôsobom prekvapením. Zatiaº máme dominantnú
orientáciu stavieb na heliaktick˘ západ Orionu potvrdenú z quichéjskeho
Utatlánu,40 ktor˘ je geograficky a najmä chronologicky predsa len príli‰
vzdialen˘. Domnievame sa, Ïe na‰e argumenty majú vnútornú koherenciu
opretú nielen o vykopávky a astronomické merania, ale aj o mayskú mytológiu a posvätnú kozmológiu. Snáì je len otázkou ãasu, kedy sa podobne orientované rituálne komplexy z ran˘ch maysk˘ch dejín potvrdia v ìal‰ích oblastiach JuÏn˘ch níÏin.
38 Marvin Cohodas, „Radial Pyramids and Radial-Associated Assemblages of the Central
Maya Area“, The Journal of the Society of Architectural Historians 39/3, 1980, 208223: 218.
39 Anthony F. Aveni – Lorren D. Hotaling, „Monumental Inscriptions and the Observational Basis of Maya Planetary Astronomy“, Archaeoastronomy 19, 1994, 21-54.
40 D. Freidel – L. Schele – J. Parker, Maya Cosmos…, 103.
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Obr. 10. Hypotetická rekon‰trukcia Hornej platformy skupiny H Sever
na základe vyhodnotenia predbeÏn˘ch v˘sledkov vykopávok.
Zv˘raznen˘ je v˘chod súhvezdia Orion nad centrálnou pyramídou H I.
(Kresba Jan Szymanski, 2011).

Astronomická poznámka
Aby sme si mohli overiÈ, ãi smery v architektúre skupiny H Sever v Uaxactúne súvisia
s objektmi na oblohe (hviezdy, Slnko, planéty), teda ãi súvisia s v˘chodmi alebo západmi
t˘chto objektov za reálny horizont, potrebujeme poznaÈ transformácie rovníkov˘ch súradníc
telesa na oblohe na horizontálne súradnice (v˘‰ka nad obzorom, azimut). Tu treba upozorniÈ, Ïe v star‰ej astronomickej literatúre sa meria azimut od juÏného bodu proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek (smerom na západ). V súãasnej dobe sa meria azimut od zemepisného severu v zhode s tzv. vojensk˘m azimutom. Tu uvádzan˘ azimut je meran˘ aj poãítan˘ od
severu. Transformácie súradníc ako aj opis metódy redukcie na refrakciu pri obzore, teplotu, tlak, na krivosÈ Zeme, horizontálnu rovníkovú paralaxu ãi uhlové rozmery telesa sú uvedené napríklad v ãlánku „Orientácia lengyelskej kultúry na smery vysokého a nízkeho Mesiaca“ od J. Pavúka a V. Karlovského.41 Okrem toho pri veºmi presn˘ch v˘poãtoch je
potrebné zapoãítaÈ aj precesiu hviezd na dan˘ dátum, zmenu sklonu ekliptiky k nebeskému
rovníku ãi aj nutaãné ãleny. Pri v˘poãtoch smerov na hviezdy je potrebné braÈ do úvahy aj
extinkciu svetla hviezd pri obzore, ktorá môÏe spôsobiÈ, Ïe aj pomerne jasná hviezda pri obzore nie je voºn˘m okom viditeºná. Tabuºku, ako sa mení extinkcia pri obzore, môÏeme nájsÈ
aj v práci od Pavúka a Karlovského „Astronomische Orientierung der spätneolithischen
Kreisanlagen in Mitteleuropa“.42 Úplne pri obzore je absorpcia svetla hviezdy aÏ 6,4 magnitúdy.
41 Juraj Pavúk – Vladimír Karlovsk˘, „Orientácia lengyelskej kultúry na smery vysokého
a nízkeho Mesiaca“, Slovenská archeológia 52/2, 2004, 211-280.
42 Juraj Pavúk – Vladimír Karlovsk˘, „Astronomische Orientierung der spätneolithischen
Kreisanlagen in Mitteleuropa“, Germania 86/2, 2008, 465-502.
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Tu uvádzané astronomické termíny sú veºmi dobre vysvetlené v knihe Skywatchers of
Ancient Mexico od archeoastronóma A. Aveniho.43 Matematické vzÈahy tu pouÏité vo v˘poãtoch moÏno nájsÈ aj v literatúre pojednávajúcej o sférickej astronómii, napríklad od V. Z.
Chalchunova,44 ãi nebeskej mechanike od P. Andrleho.45

43 Anthony F. Aveni, Skywatchers of Ancient Mexico, Austin – London: University of Texas Press 1983, dodatek A.
44 Vasilij Zacharoviã Chalchunov, Sferiãeskaja astronomija, Moskva: Nedra 1972.
45 Pavel Andrle, Základy nebeské mechaniky, Praha: Academia 1971.
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SUMMARY
The Astronomical and Ritual Function of the Group H North of the Maya
Architectural Complex in Uaxactún
In the year 2008, the Slovak Archeological and Historical Institute (SAHI) got the chance
to begin excavations at the famous classical Mayan city of Uaxactún. We decided to choose
the pre-classical Group H North as the main focus of our project. We had positive expectations, but, in fact, the results exceeded the expectations. The excavations of the first season
were focused especially on the Upper platform with structures H I, H III, H V and stucco
masks. Then we extended the excavations to the Lower platform, working especially on
structures H XV and H XVI. The results were impressive. We found that the buildings on
the Upper platform represent the stars of the Orion constellation and also, possibly, the myth
of creation. This space was not accessible to the general population, but only to priests and
the elite. The whole platform is oriented to the east and was probably used as a residential
space for the king himself, his family and nobles. According to the fact that the Orion constellation was, at a particular time of year, right above the structure H I, we can consider that
the whole triadic group represents creation, or “the place of three stones”. The radial pyramid H XV was used as an observation point, from which Mayan astronomers were able to
watch the setting and rising of the Orion constellation. The setting of Orion is very interesting, because it probably signals the start of the rainy season and also events connected with
agricultural rituals and the sowing of corn. The unexpected astronomical use of this architectural complex Group H North indicates the Mayan emphasis on a cosmogonic view of the
world connected with the worship of kings and public agricultural rituals.
Keywords: Uaxactún; Maya; astronomy; story of creation; Orion constellation; quincunce; turtle; agricultural rituals; triadic groups.
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