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ÈÍSLA V MAYSKÉ KULTUØE
Libu¹e Demjanèuková
Tento èlánek vy hází z pøíspìvku pøedneseného na 21. letní ¹kole historie matematiky ve Velkém Meziøíèí (srpen 2000). Nìkteré problémy jsou
rozvíjeny podrobnìji a doplnìny èetnìj¹ími ukázkami, obrázky a tabulkami tak, aby byl výklad názornìj¹í. Problemati e mayské iviliza e je
vìnována øada publika í, neobsahují v¹ak u elený pøehled výsledkù dosavadní h výzkumù v oblaste h matematiky a kalendáøe, øada informa í
je èasto kvùli populariza i zkreslována na úkor fakti ké skuteènosti. Cílem tohoto textu není podat úplný pøehled o v¹e h aspekte h mayské
matematiky, ale najít sjedno ují í fakta a naznaèit existují í problémy.

1. Úvod

Mayská iviliza e je nejslavnìj¹í kulturou pøedkolumbovské Støední
Ameriky. Rozkvìt její intelektuální a umìle ké tvoøivosti, který trval
¹est století, zane hal budou ím genera ím mno¾ství památek umìle ké
tvorby obdivuhodnì vysoké úrovnì, a» se jedná o so haøství, ar hitekturu, øemesla èi o pokroky vzdìlanosti, zejména v oblasti matematiky a
astronomie. Objev ementu, znalost stavby klenutí a est, v¹e za pou¾ití
jen nejjednodu¹¹í h nástrojù, to jsou pouze nìkteré z úspì hù Mayù. Samozøejmì je tøeba zmínit i propra ovaný systém písma, jeho¾ de¹ifrování
je stále pøedmìtem intenzívního výzkumu. Na druhé stranì neznali Mayové napøíklad kolo, nepou¾ívali ta¾ná zvíøata, neznali sklo ani hodinové
stroje (pøesýpa í hodiny, vodní hodiny (klepsidry)).
V dobì své nejvìt¹í slávy zahrnovala mayská iviliza e následují í
území:






dne¹ní mexi ké provin ie Tabas o, Campe he a Yu atán; oblast
Quintana Roe a èást provin ie Chiapas,
oblast Petenu a témìø v¹e hny horské oblasti dne¹ní Guatemaly,
elý britský Honduras (Belize),
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èást Hondurasu,



západní polovinu Salvadoru,

tedy elkovì rozlohu 325 000 km2 (tj. pøibli¾nì rozlohu dne¹ního Nìme ka). Podle odhadù ¾ije dnes kolem 2 milionù pøímý h potomkù Mayù
(vìt¹ina v Guatemale, zbytek v Hondurasu, mexi ký h provin ií h Tabas o, Yu atan a Chiapas).
2. Struèná periodiza e mayský h dìjin

Poèátky mayské iviliza e jsou obe nì datovány do období, kdy v oblasti elé Støední Ameriky vznikají zemìdìlské iviliza e, tj. pøibli¾nì do
15. století pø.n.l. Od této doby existují dvì základní etapy vývoje kultury, období pøedhistori ké a období histori ké. Dìlí ím momentem je
vznik první h mìstský h státù ve 2. století n.l.
Do pøedhistori kého období lze zaøadit dobu do vzniku první h mìstský h státù (kolem roku 1500 pø.n.l. { pøibli¾nì 200 n.l.), jejím¾ harakteristi kým rysem je vznik tøídní spoleènosti; vyvíjí se elementární
hierogly ké písmo a jednodu¹¹í prvky kalendáøe.
Ve 2. století n.l. vznikají v ji¾ní èásti Yu atánu první mìstské státy1 a
nastává první období histori ké doby mayské iviliza e, Stará øí¹e (kolem
roku 176{610 n.l.), v jejím¾ prùbìhu do hází k postupnému vzniku dal¹í h mìst. Kone Staré øí¹e je spojen s hladomory, s náhlým opou¹tìním
v¹e h existují í h mìst a zakládáním mìst nový h. Pøe hodné období je
datováno pøibli¾nì do let 610{925 n.l. a je spojeno právì se stìhováním
obyvatelstva severnìji, na poloostrov Yu atán. Posledním údobím doby
histori ké je Nová øí¹e (kolem roku 925{1540 n.l.), do které spadá vliv
mexi ký h národù (Toltékù) na mayskou kulturu (12. století) a koneènì
od roku 1441 i vpád ©panìlù a s ním spojený postupný rozklad øí¹e a
úpadek ve¹kerého tvùrèího ¾ivota.
Spoleèenské zøízení Mayù bylo zalo¾eno na so iálním rozvrstvení, tj.
spoleènost se dìlila na vládnou í (¹le hta, knì¾í) a ovládané (svobodní
èlenové obèiny, otro i), v èele stál despoti ký vlád e. Nejvìt¹ího rozkvìtu
dosáhla mayská iviliza e v dobì Staré øí¹e a za pøe hodného období.
1

Nejstar¹ím zalo¾eným mìstským státem je pravdìpodobnì Ua¹aktun na území

dne¹ní Guatemaly, jeho existen e je dolo¾ena ji¾ od roku 176 n.l. V tomto ro e také
vzniká dal¹í mìstský stát, Tikál, a o 20 let pozdìji Kopán na území Hondurasu.
Pozdìji vznikají mìstské státy Naranjo a Piedras Negras.
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3. Èíselná nota e

Podobnì jako u ostatní h národù pøedkolumbovské Ameriky byla
i u Mayù pou¾ívána dva ítková soustava. Základem tohoto pojetí byly
zvyky jeji h pøedkù, kteøí k poèítání pou¾ívali prsty na rukou i na nohou.
Podle [5℄ si lze vznik tohoto pøístupu objasnit na situa i, která se
odehrála pøed nìkolika tisí i lety kdesi ve Støední Ameri e. Bìhem pøípravy na váleèné ta¾ení bylo potøeba zjistit, kolik bojovníkù se výpravy
zúèastní. Mu¾stvo bylo poèetné a nebylo mo¾né je spoèítat na prste h
jediného mu¾e. Proto bylo vybráno nìkolik bojovníkù, kteøí se postavili
vedle sebe do øady a mìli pøedstavovat jakési þpoèíta í strojeÿ. Dal¹í
mu¾ mìl za úkol zjistit elkový stav bojovníkù, ujal se tedy þpoèítáníÿ,
které spoèívalo v tom, ¾e se dotýkal prvního, druhého, tøetího a dal¹í h prstù první ruky, druhé ruky, první nohy a druhé nohy prvního
bojovníka { þpoèíta ího strojeÿ. Kdy¾ se dotkl v¹e h dva eti prstù a
stále je¹tì byli ve skupinì bojovní i, které þnezapoèítalÿ, pøistoupil ke
druhému bojovníkovi { þpoèíta ímu strojiÿ, a takto postupoval, a¾ byli
v¹i hni bojovní i zapoèítáni. Uva¾ujme napøíklad skupinu 53 bojovníkù.
Pak se jako poslední zapoèítá tøetí prst první nohy tøetího bojovníka {
þpoèíta ího strojeÿ a výsledek sèítání bude ohlá¹en takto: þje zde tolik
bojovníkù, jako jsou tøi prsty na první noze tøetího mu¾eÿ nebo þdvì
ru e a tøi prsty na noze tøetího mu¾eÿ nebo þ10-a-3 ze tøetí dva ítkyÿ.
Tento zpùsob vyjádøení konkrétní èíslovky je harakteristi ký pro
elou dobu existen e mayské kultury a pou¾ívá se dodnes. Patrné jsou
dva základní typy:
B
A
10 a 3 ve tøetí dva ít e
53 dvì dva ítky a 10 a 3
1 v druhé dva ít e
21 jedna dva ítka a 1
10 a 5 ve druhé dva ít e 35 jedna dva ítka a 10 a 5
Dnes pøevládá ve vìt¹inì mayský h jazykù2 typ A.
Mezi nejdùle¾itìj¹í histori ké prameny, díky nim¾ je mo¾no vùbe
mapovat mayské základy matematiky, patøí pøedev¹ím tzv. Mayský kodex, jeho¾ zlomky jsou ulo¾eny ve mìste h Mexi o City, Madrid, Paøí¾
a Drá¾ïany (strana 24 Drá¾ïanského kodexu je na obrázku 1), dále spis
franti¹kána Diega de Landy (1524{1579) Rela ión de las Cosas de Yuatán, který nalezl a¾ roku 1869 mni h Brasseur de Bourbourg, a samo2

V dne¹ní dobì existuje kolem tøi eti mayský h jazykù, z ni h¾ mezi nejvýznam-

nìj¹í patøí jazyk Mayù v oblasti Yu atánu. Také v tomto textu, pokud jsou uvedeny
konkrétní výrazy, po házejí z yu atánského jazyka Mayù.
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Obr. 1: Drá¾ïanský kodex (strana 24)

zøejmì projevy výtvarného umìní, jako jsou reliéfy, so hy, stély a dal¹í
umìle ká díla. Na základì existují í h poznatkù o mayské iviliza i byl
prin ip zápisu èísel zalo¾en na ji¾ vý¹e zmínìné dva ítkové soustavì, dále
na vyu¾ití pozièního systému zápisu, na aditivním, tj. sèíta ím prin ipu
a koneènì i na pou¾ití nuly, jim¾ bude vìnován následují í výklad.
Pokud Mayové poèítali lidi, zvíøata nebo jiné objekty, pou¾ívali k vyjádøení jeji h mno¾ství své prsty na rukou a nohou, tj. striktnì dva ítkovou soustavu. Proto¾e v¹ak písemné prameny, které obsahují základy
mayské matematiky, jsou zamìøeny veskrze na astronomi ké výpoèty,
které se od bì¾ného zpùsobu vyjádøení èíslovek li¹í, bude následují í
text zamìøen pouze na tuto problematiku.
Dva ítková soustava

Èísla 1 a¾ 19 dva ítkové soustavy byla vyjádøena kombina í dvou
základní h symbolù, èárky, její¾ hodnota byla rovna 5, a teèky o hodnotì 1. Jednotlivá èísla mohla být zapisována ve vodorovném nebo ve
svislém smìru (tabulka 1). Existuje nìkolik alternativ zápisu èárek i teèek, napø. teèka bývá nìkdy zobrazována jako krou¾ek. Symbol teèky èi
krou¾ku má pùvod v pou¾ívání kakaového bobu jako mìnové jednotky.

Èísla v mayské kultuøe

169

Tab. 1: Základní mayská èísla 1 { 19 vyjádøená kombina í
èárek a teèek ve smìru vodorovném nebo svislém

Vedle tohoto zápisu je známa varianta, kde jsou èísla od 0 do 19
znázornìna pro ly hlav jednotlivý h bohù3. Jak tvrdí M. P. Closs, þze
v¹e h èísel, která kdy èlovìk vymyslel, se ¾ádné nemù¾e svou krásou vyrovnat mayské pro lové variantì èíselÿ4 . Tato èísla pøedstavují portréty
hlav, jeji h¾ rysy nebo atributy jsou klíèem k èíslu takto vyobrazenému
(obrázek 2). Ve vìt¹inì pøípadù jde o pro ly bohù, kteøí byli ji¾ identi kováni. Napøíklad èíslo 1 pøedstavuje portrét mladé bohynì zemì, která
má u u ha pramen vlasù a na èele má obvykle malý ornament. Èíslem
3 je bùh vìtru a de¹tì, bùh slun e vyjadøuje èíslo 4, pod èíslem 5 guruje starý bùh podsvìtí, jaguáøí bùh podsvìtí je o hrán em èísla 7. Bùh
kukuøi e pod èíslem 8 je mladík se spirálou na èele. Bùh smrti je bohem
èísla 10, èíslo 11 patøí bohu zemì, èíslo 13 opatruje plazí í se pøí¹era.
3

Existen e této varianty je spojena s tím, ¾e èísla, se kterými Mayové operovali,

byla urèena pro potøeby kalendáøe a nábo¾enství. Ka¾dá èíselná jednotka byla opatrována konkrétním bohem.
4
[2℄, str. 334.
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Obr. 2: Mayské pro lové varianty èísel

Pozièní systém a aditivní prin ip

Dal¹ím prin ipem zápisu èísel je pou¾ití pozièního zápisu, který spoèívá ve vyu¾ití nìkolika pozi nad sebou, kdy ka¾dá z ni h pøedstavuje
konkrétní hodnotu. Nejni¾¹í místo zaujímají jednotky, nad nimi jsou
umístìny dva ítky atd.:
144000 = 20182020
7200 = 201820
360 = 2018
20
1
Pozorný ètenáø jistì ihned namítne, z jakého dùvodu je na tøetí pozi i èíslo 2018 místo oèekávaného 2020. V¾dy» Mayové pøe i pou¾ívali
dva ítkovou soustavu, jak je tedy mo¾né, ¾e najednou do hází k této
výjim e? Hledáním odpovìdi na tuto otázku se mimo jiné zabývají následují í odstav e.
Vyu¾ití pozièního systému za pomo í aditivního (sèíta ího) prin ipu
nejlépe demonstrují následují í pøíklady.
Èísla 21(= 120 + 1); 79(= 320 + 19) a 2912(= 8360 + 120 + 12) se
zapisují takto:
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Nula v mayské èíselné nota i

May¹tí astronomové zavedli symbol nuly pro pøípad, ¾e v konkrétní
pozi i není umístìna daná jednotka, tj. èíslo neobsahuje napøíklad jednotky nebo dva ítky atd. Pro její oznaèení pou¾ívali znak podobají í se
ulitì moøské ústøi e nebo hlemý¾dí ulitì5.
Tak napøíklad èíslo 1 087 200(= 7144 000+117 200+0360+020+0)
by bylo zapsáno v mayské nota i takto:

4. Mìøení èasu6 : kalendáø a stély

Jedním z dùle¾itý h pramenù poznání mayské historie jsou stély7 ,
které Mayové s oblibou a pravidelnì stavìli témìø ve v¹e h osadá h.
Podle [7℄ je pravdìpodobné, ¾e mnohé z tì hto památníkù staré mayské
kultury jsou památkami þjubilejnímiÿ a ¾e jsou úz e spjaty s rùznými
histori kými událostmi.
Pøínos mayské iviliza e tkví hlavnì ve významný h úspì¹í h v oblasti astronomie, která byla rozvinuta zejména na základì zemìdìlský h
nárokù. S tím je nerozluènì spojen i vývoj originálního kalendáøního
systému, který se podstatnì odli¹uje od ostatní h známý h systémù.
5
6

Proè právì ulita moøské ústøi e nebo hlemý¾dí ulita není známo.
Mayové ne hápali èas jako èistì abstraktní pojem. Byl pro nì spí¹e nadpøirozeným

fenoménem spjatým se v¹emohou ími silami vzniku a zániku, pøímo øízený bohy dobra
a zla. Tito bohové byli svázáni s konkrétními èísly. Ka¾dou jednotku èasu zastupoval
o hranný bùh, nesou í bøemeno data konkrétního dne.
7
Stély { kamenné sloupy, na ni h¾ byla zaznamenávána data významný h událostí
a samozøejmì také datum, kdy byla stéla postavena.
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Obr. 3: Hierogly ké oznaèení 18 mìsí ù 365 denního roku (þHaabuÿ)

Obr. 4: Hierogly ké oznaèení 20 dní v 365-denním ro e (þHaabuÿ)
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Obe nì zde existovaly dva kalendáøe, které navzájem odli¹uje délka
trvání kalendáøního roku. První, dlouhý rok (þHaabÿ), byl pøizpùsoben
svìtskému, obèanskému ¾ivotu obyvatelstva. Druhý, krátký rok (þTzolkinÿ), byl spjat s nábo¾enskými obøady.
365 denní rok (þHaabÿ)

Mayové znali dva druhy dlouhého roku, jednak þTunÿ o 360 dne h,
který byl za hováván pouze pro zvlá¹tní, blí¾e nespe i kované úèely,
jednak 365{denní kalendáøní rok (þHaabÿ), pou¾ívaný zásadnì v prakti kém ¾ivotì obyvatelstva.
365{denní rok (þHaabÿ) byl rozdìlen do 18 mìsí ù o 20 dne h, tj.
elkem 360 dní, ke kterým se na kon i roku pøidávalo krátké pìtidenní
(oznaèované té¾ za þbezejmenné dnyÿ)8 . 18 mìsí ù 365 denního roku
bylo znázoròováno zvlá¹tními hieroglyfy, které jsou spoleènì se svými
názvy9 zobrazeny na obrázku 3. A také 20 dní v mìsí i bylo znázoròováno svébytnými hieroglyfy, které jsou spoleènì se svými názvy zobrazeny na obrázku 4.
Díky nálezu knihy Diega de Landy Rela ión de las Cosas de Yu atán
jsou známy nejen názvy a odpovídají í hierogly ké znaky mìsí ù, ale i
jeji h vztah k juliánskému kalendáøi10 (tabulka 2).
Zbývají í þpìtidenníÿ bylo v podstatì 19. mìsí em 365{denního roku
a bylo nazýváno Uayeb11 (na obrázku 6 znázoròují ím hieroglyfy mìsí ù
je uveden pod èíslem zbytku ##). Prùbìh elého kalendáøního roku
podle 365 denního kalendáøe Mayù (þHaabuÿ) ukazuje tabulka 312 .
260 denní rok (þTzolkinÿ)

Z ela jiné pojetí mìl u Mayù 260 denní rok, který je té¾ nazýván
krátkým rokem, þTzolkinÿ. Byl zalo¾en na základì nábo¾enský h potøeb
a byl dìlen na 13 mìsí ù po 20 dne h. Zvlá¹tností tohoto kalendáøe byl
8

May¹tí knì¾í si byli vìdomi toho, ¾e þHaabÿ je o èást dne krat¹í, ne¾ je skuteèná

délky sluneèního roku (tj. jednoho obìhu Zemì kolem Slun e) a ¾e bìhem 60 let dojde
k elkovému rozdílu 15 dní.
9
Poznámky k výslovnosti uvedený h výrazù (s pøihlédnutím k yu atánskému mayskému jazyku). Zásadnì zde platí, ¾e
Imi¹, Ix jako I¹),
(Chi

jako

k

x se

¹ (tj. Imix bude pøeèten jako
k jako k, h odpovídá è
slova odpovídá èeskému w, h je

ète jako èeské

(Cib bude pøeèten jako Kib),

han bude pøeèten jako Èikèan),

u

uprostøed

èteno jako èeské h (Ahau jako A hau).
10
[7℄, str. 153.
11
Toto þpìtidenníÿ bylo vlastnì svátkem, který byl zasvì en bohu, který byl o hránem nad házejí ího roku. Je známo, ¾e tyto dny byly pova¾ovány samotnými Mayi

za ne¹»astné. Bìhem ni h se Mayové zdr¾ovali jakékoliv èinnosti.
12
První den Imix nebyl oznaèován jednièkou, ale nulou.
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Tab. 2: Vztah jednotlivý h mìsí ù þHaabuÿ k juliánskému kalendáøi)
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Obr. 5: Soukolí pøibli¾uje zpùsob datování u Mayù: kombina e
svìtského 365 denního roku (velké kolo vpravo) a nábo¾enského
260 denního roku (men¹í kolo vlevo)

13{denní týden, jednotlivé dny v týdnu byly oznaèovány èísli emi od 1
do 13.
Oba kalendáøe (365{denní i 260{denní) byly pou¾ívány souèasnì. Tak
se libovolná událost v mayském kalendáøním systému datovala za pou¾ití obou kalendáøù, tj. 365{denního (þHaabuÿ) a 260{denního (þTzolkinuÿ). Toto datum obsahovalo 4 základní údaje: èíslo 13-denního týdne,
název dne, èíslo mìsí e a název mìsí e (napø. þ6 Lamat 14 Xulÿ, kde
èíslo 6 oznaèuje ¹estý den 13-denního týdne, den Lamat, 14. èíslo mìsí e
Xul; nebo þ13 Ahau 18 Cumkuÿ, kde 13 je posledním dnem 13{denního
týdne, den Ahau, 18. èíslo mìsí e Cumku). Stejné datum mohlo nastat
a¾ za 52 let (365{denního roku) anebo 73 let (260{denního roku), tj. za
periodu 18 980 dní. Tato perioda je dána vzájemnou kombina í obou
kalendáøù. V¹e si lze nejjednodu¹eji pøedstavit jako soukolí se dvìma
hlavními ozubenými koly, kde jedno ozubené kolo zastupuje 365{denní
svìtský rok a druhé 260{denní nábo¾enský rok. Ne¾ se obì kola setkají
v pùvodní vý hozí poloze, uplyne doba 18 980 dní (obrázek 5).
Èas a èísla na mayský h stélá h

Základní jednotkou datování byl den, èili þkinÿ. Ostatní jednotky
jsou de novány tìmito vztahy:
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Tab. 4: Rok podle nábo¾enského kalendáøe (þTzolkinÿ) o 13 mìsí í h
po 20 dne h a týdny po 13 dne h
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1
1
1
1
1

þuinalÿ
þtunÿ
þkatunÿ
þbaktunÿ
þpiktunÿ

=
=
=
=
=

20
18
20
20
20

þkinùÿ (20{denní mìsí )
þuinalùÿ (360{denní rok)
þtunùÿ (tj. 7 200 dní)
þkatunùÿ (tj. 144 000 dní)
þbaktunùÿ (tj. 2 880 000 dní)

Datum, které je v¹eobe nì pokládáno za datum mayského stvoøení
svìta, resp. narození jeji h bohù, je nula, která byla kladena do data
13 baktun 4 Ahau 8 Cumku (ekvivalentní zápis je 0.0.0.0.0.4. Ahau 8
Cumku), které odpovídá dnes vìt¹inou odborníkù pøijatému datu 12. srpna 3113 pø.n.l. juliánského kalendáøe. Od tohoto okam¾iku jsou mayské
iviliza e.
Je-li nìjaká událost oznaèena datem 9.14.0.0.0.6 Ahau 13 Muan, pak
to znamená, ¾e od vý hozího data uplynulo 9 baktun, 14 katun, 0 tun,
0 uinalù, 0 kinù. Pøevedením tohoto údaje do na¹eho zpùsobu datování
dostáváme: 9  144 000 + 14  7 200 + 0  360 + 0  20 + 0  1 = 1 396 800 dní,
tj. 3 824 let a tedy rok 711 n.l.
6 Ahau 13 Muan znamená, ¾e se událost odehrála 6. den 13{denního
týdne v den zvaný Ahau, 13. èísla mìsí e Muan. Mìsí Muan odpovídá
podle Tabulky 2 èasovému rozmezí 22. dubna { 11. kvìtna juliánského
kalendáøe, tj. 13. èíslem tohoto mìsí e je 4. kvìten. Vý hozí událost je
tedy v juliánském kalendáøi datována 4. kvìtnem 711 n. l.
Tento slo¾ený zpùsob zápisu rozsáhlý h èasový h úsekù se nazývá
þdlouhý poèetÿ. V dobì tìsnì pøed dobytím mayské øí¹e ©panìly pøe¹li
Mayové ke zjednodu¹enému zpùsobu zápisu, tzv. þkrátkému poètuÿ [2℄.
5. Otázky

Na základì poznatkù, které byly dosud uvedeny, lze jasnì objevit
urèité nesrovnalosti, resp. otázky, na které se pokusme najít odpovìï.
První otázka souvisí s pozièním zápisem mayský h èísel a jednotlivými hodnotami pozi . Jestli¾e byla mayská soustava dva ítková, proè
tøetí pozi e reprezentuje tøista¹edesátky místo ètyøstovek? Logi ká by
pøe e byla posloupnost mo nin 20, tj. 200 = 1; 201 = 20; 202 = 400; 203 =
8 000; 204 = 160 000; : : : ) namísto pou¾ité posloupnosti èísel (1; 20; 360;
7 200; 144 000; : : : ). Naví tato nestriktnost zbavuje mayskou nulu její
platné hodnoty, a tak v podstatì zabránila mayským þmatematikùmÿ
plnì vyu¾ít jejího objevu.
Dùvod, proè jsou výpoèty týkají í se datování omezeny touto nestriktností, pramení ze základu, který byl pro nì pou¾it. Vý hozím bo-
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dem je toti¾ mìøení èasu na stélá h. Jak bylo ji¾ uvedeno, 360{denní rok
(þTunÿ), je slo¾en z 18 þuinalùÿ (tj. 20{denní h mìsí ù) a nikoli, jak
by hom pøedpokládali, 20 þuinalùÿ. Proè není pou¾ita pouze dva ítková
soustava snad objasní fakt, ¾e pøi jejím pou¾ití by mìl mayský þrokÿ 400
dní, o¾ by byla veli e výrazná od hylka od sluneèního roku ve srovnání
s pou¾itým èíslem 360.
Druhá otázka se týká pou¾ití nuly v kalendáøním zápisu dat. Vezmeme-li vý¹e uvedený zápis roku 9.14.0.0.0., tj. 9 baktun, 14 katun, 0 tun,
0 uinal, 0 kin (tj. rok 711 n.l.), mohlo být pøe i toto datum vyjádøeno i
takto: 9 baktun, 14 katun. Proè tedy ve svý h kalendáøní h výpoète h
zavádìjí Mayové nulu?
Odpovìï na tuto otázku je skryta v mayském mysti ismu a kalendáøi,
má své nábo¾enské opodstatnìní a je zakotvena v pøedstavì èasu u starý h Mayù. Ka¾dá èasová jednotka byla v jeji h pojetí representována
o hranným bohem, který nesl bøemeno konkrétního kalendáøního data.
Pokud by hom htìli proniknout do této pøedstavy a vysvìtlit ji na juliánském kalendáøi, pak by napøíklad pro datum 31. 12. 1999 bylo potøeba
6 bohù. Bùh þdníÿ by nesl bøemeno 31, bùh þmìsí ùÿ bøemeno 12, bùh
þletÿ bøemeno 9, takté¾ bohové þdesetiletíÿ a þstoletíÿ, bùh þtisí iletíÿ
by nesl bøemeno 1. Na kon i dne se v¹i hni bohové zastaví, aby si odpoèinuli. Sejmou ze svý h zad bøemena a usednou. Na poèátku nového dne
se hopí svý h bøemen, nastalo datum 1. 1. 2000: bùh þdníÿ, stejnì jako
bùh þmìsí ùÿ, se ujmou nového bøemene 1; bohové þletÿ, þdesetiletíÿ
a þstoletíÿ budou od svý h bøemen na urèitý èasový úsek osvobozeni,
pøipadla jim toti¾ 0, která pøedstavovala odnìtí zátì¾e; bùh þtisí iletíÿ
se ujme bøemene 2. Proto¾e ka¾dou èasovou jednotku reprezentuje bùh
jako její o hrán e, bylo nemyslitelné, aby nìkterý z o hranný h bohù byl
vyne hán, i kdy¾ v podstatì nenese ¾ádnou þu¾iteènou informa iÿ. Jeho
opominutí pro Maye znamenalo urá¾ku a uvrhnutí se do dob ne¹tìstí,
proto¾e bùh by se jistì rozzlobil. Z tohoto hlediska mìla ka¾dá pozi e
v zápisu svùj význam a nebyla zapisována tedy jen z esteti kého dùvodu.
6. Závìr

Ètenáø si mo¾ná v této hvíli polo¾í otázku: je mayská matematika skuteènì matematika? Není to spí¹e vìda ve slu¾bá h astronomie a
mysti ismu?
Z pohledu moderního èlovìka je pou¾ívání poèetního systému zejména pro potøeby astronomie a datování urèitým nedostatkem, který,

Libu¹e Demjanèuková

180

doprovázen nestriktností dva ítkové soustavy, zabránil hlub¹ímu rozvoji
aritmeti ký h opera í a rozma hu mayské matematiky.
I pøesto nále¾í genera ím výborný h mayský h astronomù sláva a
èest, proto¾e bez jakéhokoli západního vlivu rozvinuli pojem nuly a pozièního systému a za pou¾ití nejjednodu¹¹í h nástrojù dokázali provést
obdivuhodnì pøesné astronomi ké výpoèty.
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