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O KONCI DEJÍN A ROKU 2012 

 
Ján Šafin 

 

Väčšina ľudí v súčasnosti sa už pravdepodobne stretla s termínmi ako 

apokalypsa či eschatológia. Veľa ľudí ich možno aj používa, bez toho, aby poznala 

ich skutočný pôvod a zmysel. Tým, ktorí presne nevedia čo znamenajú, pripomeňme, 

že jeden i druhý pochádzajú z gréckeho jazyka. „Apokalypsis“ znamená odhalenie, 

zjavenie, v našom prípade posledných vecí ľudstva, ktoré sú podávané 

v neoptimistickom až démonickom obraze nárastu zla, šírenia chaosu, duchovnej 

slepoty a morálnej zvrhlosti, vojen, bezpráví a prírodných katastrof, s hromadným 

odpadnutím od pravého Boha a zánikom tohto sveta. Eschatológia (z gréckeho „ta 

eschata“ – posledné, najkrajnejšie veci) je v podstate umelý termín kresťanskej 

dogmatiky, ktorý uviedol do obehu Abraham Caloven (1612-1686), keď sa snažil 

vysvetliť lutherovskú ortodoxiu v učení o tom, čo bude posledné, završujúce 

v dejinách. Od konca 19. st. je s eschatológiou spojený súhrny pojem, respektíve 

učenie pre najrôznejšie druhy predstáv o konci sveta a živote v „novom nebi a novej 

zemi“.  

 

Apokalypsa, postmoderná a globalizácia 

Neodmysliteľnou súčasťou týchto termínov sa hlavne v druhej polovici 20. st. 

stali pojmy ako „postmoderna“ a „globalizácia“, hovoriace v podstate o tom, že 

nastal koniec európskej svetovosti a začala skutočne svetová svetovosť, kedy, podľa 

slov Arnolda J. Toynbeeho, významové štruktúry európskej kultúry už nebudú 

v globálnom meradle dominovať, a ľudstvo vstúpi do procesu miešania 

a synkretizácie hodnôt a významov rôznych kultúr planéty.1 Inými slovami , že končí 

dominancia západnej kresťanskej civilizácie, a začína sa napĺňať vízia Mircea 

                                                 
1 Hubík, St. Postmoderní kultura. Úvod do problematiky, Olomouc 1991, s. 5. 
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Eliadeho, podľa ktorej sa pod tlakom histórie budeme musieť zblížiť s rozmanitými 

prejavmi mimoeurópskeho tvorivého ducha, tak ako sa s ním môžeme stretnúť v Ázii, 

Afrike alebo Oceánii, pričom to bude práve religionistika, ktorá rozhodujúcim 

spôsobom prispeje k „planetarizácii“  kultúry.1 Vďaka politickej ideológii a 

priemyslovej technológii, ktoré sa po praktickej stránke podstatnou mierou podieľajú 

na vzájomnom prepojovaní kultúr a náboženstiev, sa historická dedukcia Toynbeeho 

a vízia Eliadeho čoskoro stali konštatovaním holého faktu. A tak dnes iba 

potvrdzujeme, že žijeme v ére totálneho prepojenie, kde sa ako v jednom kotly varí a 

mieša pravda s klamstvom, dobro so zlom, láska s nenávisťou... Synkretizácia, ktorá 

pred dvetisíc rokmi zachvátila unavené helenistické myslenie antického sveta sa opäť 

prihlásila o slovo, súc vyzbrojená technickými prostriedkami masovej informácie 

a nevídane rýchlej výmeny poznatkov, avšak bez ich pravdivostného kvalitatívneho 

triedenia. Toto miešania religióznych učení a predstáv, filozofických, ekonomických 

a politických doktrín je teda priamo spojené s tým, čomu hovoríme postmoderná a 

globalizácia.  

Vzhľadom na to, že jedným z najcharakteristickejších prejavov postmoderného 

myslenia je odvrhnutie relígie, predovšetkým v jej tradičnej podobe a chápaní, 

zákonite to v nás asociuje predstavy spojené s apokalyptickými predpoveďami. Kríza 

tradičného religiózneho vedomia vedie nakoniec k tomu, že, ako vravel čelný 

predstaviteľ postštrukturalizmu Jacquesa Derridu niet viac nutnosti veriť v Boha. 

Skôr hľadáme „štruktúru“, to jest formu, ktorá by mohla byť zaplnená vierou, hoci 

samotná takáto štruktúra nepotrebuje zaplnenie, aby bola nazývaná „teologickou“. 

Teológia je teraz náukou o neexistujúcich bytostiach. No úplne odvrhnúť 

náboženstvo nie je vždy jednoduché, objavuje sa koncepcia – „človek nutne musí 

v niečo veriť“, toto sa aj stalo základom slabých modalít, pseudonáboženských 

variácií, siekt... Tieto „slabé modality“ sú časťami „zostarnúcich“ paradigiem, 

spôsobov myslenia, ktoré akoby stratili svoj význam. V situácii postmoderny je 

                                                 
1 Vladislav, J. Mircea Eliade, básník posvátného a profánního. In: Světová literatúra 1993/3, s. 104. 
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možné veriť v Boha Otca, Isusa Christa, Budhu... zároveň a podľa vlastného uváženia 

korigovať relígiu, odhadzujúc neželané koncepcie. A v takejto situácii sa 

„neželanými“ stávajú predovšetkým najradikálnejšie idey – apokalyptika, 

eschatológia, koncepcia hriešnosti a pod. Postmodernistické vedomie ich odvrháva, a 

oni prechádzajú do kategórie slabých. Avšak odvrhnúť niečo ešte neznamená, že je to 

prekonané či dokonca premožené a mŕtve. Skôr dochádza k istému „odsunutiu“ 

niektorých znepokojujúcich otázok, ktoré sa po načerpaní nových síl a duchovnom 

vysilení spoločnosti zákonite objavia ešte vo väčšej moci, v naliehavosti svedčiac 

o svojej prítomnosti a životaschopnosti. A práve to sa s veľkou pravdepodobnosťou 

deje v epoche, v ktorej žijeme. 

Tá nie je iba dobou zrejmých turbulencii, prebiehajúcich v priestore politického 

diania, ale aj časom mimoriadne silnej intervencie eschatologickej tematiky do 

kultúrneho a sociálneho tkaniva (post)súčasnosti. Tento proces sa dá vystopovať už 

skôr, no v súčasnosti naberá neobyčajne na sile. Toto pociťovanie „konca dejín“ je 

pritom badateľné nielen medzi religiózne senzibilnejšími ľuďmi či u 

niektorých poverčivých pováh, ale aj na kultúrno-politickej úrovni. Od konca 80. 

rokov 20. st., kedy sa objavila pozoruhodná kniha Francisa Fukuyamu, nazvaná 

„Koniec dejín a posledný človek“ je tento pocit vlastný aj mnohým vnímavejším 

reprezentantom kultúrneho sveta, hoci pre Fukuyamu finále „dejín“ je východom do 

posthistórie, posthistorického času, ak sa tak smieme vyjadriť. V tomto prípade ide 

skôr o priestor, kde niet organizovaných motivačných cieľov a zmyslov. A tak 

Fukuyamov „„koniec histórie“ je vlastne len ideovým antipódom tradičného 

eschatologického scenáru“1 a iba novou variáciou utopického chiliazmu. Napriek 

tomu jeho „vízia“ bola vysoko hodnotená na trhu elitných intelektuálnych výrobkov 

a ukázala sa ako veľmi aktuálna, očakávaná a ako žiadaný predpoklad, oživiaci 

záujem o rozličné modely finálnej fázy ľudskej existencie. 

                                                 
1 Eschatologičeskij sbornik, Sankt Peterburg 2006, s. 5. 
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Samozrejme, musíme odlišovať religiózne (metafyzické) predstavy o konci sveta 

od vlastnej eschatologickej rétoriky, obraznosti a symboliky – inak povedané, 

kultúrnych interpretácií rôznych fenoménov a transformácie spoločenského života. 

Pritom obrátenie sa k eschatologickým symbolom ako k svojráznemu jazyku 

(post)súčasnosti vlastným spôsobom vyjadruje strategické potreby súčasnosti a samo 

o sebe svedčí o narastaní istého kvázireligiózneho statusu spoločenského vedomia. 

Nie je vylúčené, že pod maskou ctihodných postmoderných premýšľaní sa začínajú 

znenazdajky a pozvoľna rozbaľovať, zdanlivo nenávratne ostanúce v minulosti 

eschatologické polemiky veľkú úctu vzbudzujúceho veku.“1 

Niečo také sa stalo pred niekoľkými rokmi, na konci druhého tisícročia 

kresťanskej éry, kedy, ako to už býva v súvislosti s okrúhlymi výročiami, sa objavilo 

množstvo predpovedí a proroctiev o konci sveta. Okrem desiatok výkladov 

„Centurii“ známeho Nostradama, stovkám a možno tisícom „vizionárov“ po celom 

svete sa údajne odhalila budúcnosť ľudstva a oni predpovedali majúce nastať 

väčšinou desivé udalostí. No napriek hrozivo vyzerajúcemu narastaniu počtu rôznych 

apokalyptických pseudoproroctiev, v podstate všetky sa dajú rozdeliť do dvoch 

skupín: v jednej sa hovorí o globálnej katastrofe nevídaných rozmerov, natoľko 

nevídaných, že svet so všetkým živým tvorstvom na ňom zaniknú, v druhej – 

o ustanovení na zemi „všeobecného kráľovstva dobra a spravodlivosti“... Každé 

takéto „proroctvo“ zvestuje isté termíny, lehoty, dátumy kedy sa tak má udiať. A tak 

niektorí kresťania, nehľadiac na zjavný zákaz Svätého Písma, konkrétne v Skutkoch 

apoštolských (1 kap. 7 verš), začínajú vypočítavať rok, mesiac a dokonca deň konca 

sveta, bez toho, aby poznali a rešpektovali dejinno-teologický kontext „posledných 

vecí“.  

 

 

 

                                                 
1 Eschatologičeskij sbornik, Sankt Peterburg 2006, s. 5-6. 
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Teologický pohľad 

Teológia zvyčajne hovorí o štyroch „posledných veciach“: smrť, súd, raj a peklo. 

Toto sú „posledné veci človeka“. A sú aj štyri „posledné veci“ človečenstva: súdny 

deň, vzkriesenia tela, strašný súd a koniec sveta.1 V tomto zozname ale chýba 

základný bod – „Posledný Adama“ a Jeho Telo, to jest Christos a Cirkev. Vek 

eschatológie nie je v skutočnosti jednou z častí kresťanskej teológie, ale jej 

fundamentom, základom, jej inšpirujúcim a smer udávajúcim princípom a, povedzme 

to takto, orientačným bodom celého kresťanského myslenia. Kresťanstvo je svojou 

prirodzenosťou eschatologické... „Kresťanstvu je vlastný eschatologický pohľad na 

svet.“2 S Christovým vtelením a „prebývaním medzi ľuďmi“ bol uskutočnený Boží 

plán spásy. „Staré pominulo. Hľa, tvorím všetko nové“ píše sa v Jánovej Apokalypse. 

Koniec starého veku spojený s Christovým príchodom je zároveň novým počiatkom, 

keď zákon bol vystriedaný milosťou. No čosi ešte väčšie má prísť. „Posledný Adam“ 

sa vracia. Cirkev je ešte stále in via (na ceste) a kresťania sú pútnikmi a tulákmi 

v „tomto svete“. Napätie medzi „minulým“ a „budúcim“ bolo v kresťanstve prítomné 

od samotného počiatku. Vždy existovali dva základné míľniky: Evanjelium a Druhý 

Príchod Christa (Parusia). Avšak tajomstvo posledných veci je ukryté v počiatočnom 

paradoxe Stvorenia. Aj pojem „konca“ – plného a absolútneho je sám o sebe 

paradoxný. Koniec súčasne patri k reťazi udalosti, aj ju pretrhuje. Je to „udalosť“, aj 

„koniec všetkých udalostí“. Deje sa v histórii i ju ruší. Tento paradox konca sa 

zhoduje s paradoxom „absolútneho počiatku“. Podľa slov sv. Bazila Veľkého (4. st.) 

„počiatok času ešte nie je čas, ale práve jeho počiatok“, je to moment a súčasne viac 

než moment. Hovoriť o budúcnosti môžeme iba v obrazoch a podobenstvách. Takýto 

je jazyk Písma. Tieto obrazy nepodliehajú presnému rozšifrovaniu a nemôžu byť 

ponímané doslova. Avšak v žiadnom prípade ich nesmieme hrubo demytologizovať. 

Druhý Christov príchod treba ponímať ako udalosť. Ako historickú udalosť i udalosť 
                                                 
1 Pozri napríklad Msgr. Joseph Pohle: Eschatology. Adapted and edited by Arthur Preuss (Herder 
Book Co., St Louis, Mo. & Lonodn, 1947, p. 2. 
2 Florovskij Georgij: Vek patristiky i eschatologija. Vvedenije. In: Izbrannyje bogoslovskije stati, 
Moskva 2000, s. 228. Pôvodné vydanie „Studia Patristica“, Vol 2., Part 2, Berlin 1956. 
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završujúcu tieto naše empirické dejiny. Akou ale táto udalosť bude nie je možné si 

presne predstaviť. Sotva sa nám podarí nájsť lepšie symboly a obrazy než sú tie, ktoré 

nachádzame v Biblii. „Nech by bola táto udalosť akákoľvek, jedno vieme presne: že 

sa stane.“1 Kresťanstvo bez očakávania Druhého Príchodu by bolo rebríkom, ktorého 

koniec ústi do prázdnoty. Takéto kresťanstvo, a skrze neho aj celé dejiny, sú potom 

zbavené zmyslu. Príchod Spasiteľa bude Jeho „návratom“, bez ohľadu na všetku 

novosť tejto udalosti. A centrom, jadrom posledných udalostí bude samotný Christos. 

Koniec príde „náhle, nečakane“. Avšak v istom zmysle bude pripravený samotnou 

históriou, lebo v dejinách človeka sa stále viac odhaľujú apokalyptické črty. Tempo 

ľudského života narastá. Skôr či neskôr dosiahne kritický bod, a história bude 

jednoducho pretrhnutá. Pred približne sto rokmi ruský religiózny filozof Vladimír 

Ern nazval dejiny človečenstva „katastrofickým progresom“, nezadržateľným 

pohybom ku koncu. Avšak Druhý Príchod sa musí uskutočniť zvonku, a to znamená, 

že nebude jednoducho „katastrofou“, hoci aj tých najväčších rozmerov, ani nie 

„sudom nad sebou“ – zahnaním eschatológie do vnútra človeka a následným 

odhalením vnútorných protirečení, kedy historické udalosti blednú pred udalosťami 

vnútorného života. Toto bude Súd absolútny, Súd Boží, Súd na konci dejín. Mohli by 

sme povedať, že to bude ich rekapitulácia. Takéto je stručne načrtnuté stanovisko 

z pohľadu povedzme kresťanskej filozofie dejín k onej poslednej fáze histórie, k 

poslednej udalosti, jedine v kontexte ktorej môžeme hovoriť o „konci dejín“, a trebárs 

aj o roku 2012.  

No napriek všetkej zrejmosti, s akou Písmo hovorí o posledných veciach 

a posledných udalostiach, konkrétna budúcnosť ľudstva je prikrytá hrubým rúškom 

tajomstva. Dekódovať ho zo symbolov a obrazov Biblie je takmer vždy lotériou. 

Lotériou neraz mimoriadne nebezpečnou, pretože pri tomto pokuse sa futurológ 

ľahko mení na proroka, avšak proroka samozvané a čo je ešte horšie, falošného. Nuž 

a niečo podobné sa deje okolo zlovestného roka 2012. Pamätáte si na strach a obavy 

                                                 
1 Brunner, Emil: Eternel Hope, Philadelphia 1954, p. 138. 
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niektorých ľudí pred tzv. Y2K, teda pred nastúpením roka 2000? Podobné, ak nie ešte 

väčšie obavy vznikajú u niektorých citlivejších, zvedavejších a neraz aj 

poverčivejších pováh pri zmienke dátumu 21. december 2012. Celý tento príbeh 

nabral na vážnosti a sile vďaka filmu „2012“, ktorý nakŕmil fantáziu natoľko 

výdatnou potravou, že sa tejto otázke začali venovať nielen náboženskí blúznivci 

všetkých kontinentov a povedzme predstavitelia klasickejších náboženstiev, ale aj 

vedci z NASA, hoci mnohí z nich patria do tábora nepoučiteľných optimistov, 

presvedčivo tvrdiacich, že s našou planétou sa v najbližších 4 miliardách (!) rokov nič 

vážne nestane.  

Napriek optimistickému postoju niektorých vedcov z NASA, a spokojnému tónu 

mnohých náboženských lídrov, upozorňujúcich na nepravdivosť celého príbehu, 

ktorý sa rozohral okolo majúcich nastať r. 2012 apokalyptických udalostiach, medzi 

ľuďmi rastie napätie a obavy. Rok 2012 je v hlavách mnohých stále pevnejšie 

fixovaný v spojitosti so slovami „zánik západnej civilizácie“, „koniec sveta“, 

„apokalypsa“, „Armagedon“ atď. Je pod týmito dvoma očakávaniami nejaké 

fakturovanie minulosti alebo je to, ako sa často stáva, iba zhoda dvoch strán 

informačného priestoru: hľadajúcich senzácie (dokonca aj nezáväzne potvrdených 

faktami) „ňjusmejkrov“, a usilujúcich sa o bulvárne šírenie negatívnych informácií, 

ktoré sú ich sebatrýzniacimi konzumentmi vlastne očakávané? Pokúsme sa preto 

o predstavenie istého stanoviska k tejto otázke. 

 

Príklady z nedávnej minulosti 

Nejde v podstate o nič nové. Len si spomeňte, z novších prípadov, na 

jednoduchého farmára Williama Millera (1781-1849), člena istej baptistickej obce 

v štáte New York. Štúdium Svätého Písma ho priviedlo k presvedčeniu, že čoskoro 

nastúpi koniec sveta a odhalí sa tisícročné kráľovstvo Christa na zemi. Súc hnaný 

chiliastickou ideou pri pozornom štúdiu Písma si totiž na slovách Spasiteľa povšimol, 

že síce hovoria o nepoznaní toho dňa ani hodiny, nie však roku. Ten tam spomínaný 

naozaj nebol. Vychádzajúc zo 14. verša 8. kapitoly prorockej knihy Danielovej, 
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Miller r. 1818 vyhlásil, že Druhý príchod Christa – a tým aj počiatok súdu a koniec 

sveta – pripadá na rok 1843. Miller túto otázku vyriešil jednoducho: prorokom 

Danielom predpovedaných 2300 dní považoval za 2300 rokov a dospel k výsledku, 

že od dňa Danielovho proroctva, t.j. podľa neho od r. 457 pred Kr., zostávalo 2300 

rokov. 2300-457 = 1843. Od r. 1831 natoľko horlivo hlásal skorý príchod Spasiteľa, 

že jeho kázeň sa rýchlo rozšírila nielen v Amerike, ale aj v Európe. Keď prešiel rok 

1843 a nič sa nestalo, Miller znova začal všetko prepočítavať, v nádeji nájsť chybu. 

A tá sa aj našla. Dátum Druhého príchodu treba posunúť k 21. marcu 1844, dňu jarnej 

rovnodennosti. Keď sa opäť nič nestalo, Millerovo rozčarovanie bolo údajne natoľko 

veľké, že niektorí bádatelia dokonca hovoria o jeho upadaní do depresie.1 Avšak 

Millerovi fanatickí stúpenci presvedčili svojho vodcu, že treba rátať podľa 

židovského kalendára, podľa ktorého sa židovský nový rok roku 1844 začínal 21. 

októbra. Takto bol stanovený čas Druhého príchodu s presnosťou nielen na rok ale aj 

mesiac, deň a miesto – jedna hora v štáte New York na ktorú mal v oblaku zostúpiť 

Christos. Pri spomínanej „Hore súdu“, ako ju nazvali, sa v určený deň – niektorí prišli 

aj skôr – zišlo veľké množstvo ľudí v bielych odevoch. Ich dlhé čakanie však bolo 

zbytočné. Tento deň sa stal dňom Veľkého rozčarovania (oficiálny termín, ktorý sa 

používa religionistických učebniciach)... V januári 1845 Millera vylúčili 

z baptistického zväzu, ku ktorému patril, a toto viedlo k vytvoreniu samostatnej 

organizácie Adventistov siedmeho dňa.  

Práve pod ich vplyv sa o tri desaťročia neskôr dostal šestnásťročný mladík 

Charles Taze Russel (1852-1916). Zhodou okolnosti sa tak stalo v dobe, kedy 

adventisti siedmeho dňa po „Veľkom rozčarovaní“ opäť naberali na sile a ukazovali 

na nový dátum Príchodu Mesiáša – rok 1874. Veľké nádeje, ako vieme, ale opäť 

zostali nenaplnené. Russel k údivu mnohých napriek tomu neprerušil svoje kontakty s 

niektorými adventistickými skupinami. V r. 1876 sa dopočul o maličkom 

adventistickom časopise „Zvestovateľ rána“, v ktorom bola rozvíjaná idea, že na 

                                                 
1 Dvorkin, A.: Sektovedenije, s. 167. 
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jeseň 1874 Christos aj prišiel na zem, len to bolo neviditeľne, a že tri a pol roka po 

tomto Jeho neviditeľnom príchode budú veriaci uchvátení do nebies. Russel tejto 

správe úprimne veril. Napriek tomu, že bol talentovaným obchodníkom, zrušil svoju 

živnosť a všetok zisk venoval na podporu spomínaného časopisu. Vydavateľ ho 

spravil svojím pomocníkom, no Russel bol človekom nezávislým a zostávať dlho 

pomocníkom nemohol. Preto keď sa r. 1878 opäť nekonal prisľúbený Christov 

príchod, založil vlastný časopis – „Strážna veža Sionu a vestník prítomnosti 

Christovej“. Toto bol prvý tlačený orgán budúcich Svedkov Jehovových. Russel 

rýchlo odišiel od adventistov a začal publikovať vlastné doktríny – predovšetkým 

začal vypočítavať dátum Druhého príchodu. Podobne ako jeho smoliarski 

predchodcovia, obrátil pozornosť hlavne na Knihu proroka Daniela, v ktorej sa 

hovorilo o „siedmich časoch“ šialenstva kráľa Nabuchodonozora (Dan 4, 22, 29). 

Russel vysvetlil týchto sedem časov ako sedem prorockých rokov, v každom 

z ktorých je 365 dní. Takto získal periódu 2520 dní, ktoré zmenil na roky. K ním 

dodal rok 607 pred Kristom a tak vypočítal dátum zničenia Jeruzalemského chrámu 

(v skutočnosti bol Šalamúnov chrám zničený r. 587 alebo 586). Russel zo svojich 

výpočtov získal rok 1914. Daný rok sa Russelovi pozdával – nebol príliš vzdialený 

a zároveň bolo dosť času (od r. 1878 po 1914) obrátiť mnohých ľudí. Počas toho sa 

Russel nechal okúzliť pyramidológiou1 (čo je považované za jeden z dôkazov jeho 

stykov s okultnými kruhmi). Náš samouk nazval Cheopsovu pyramídu Bibliou 

v kameni a začal premeriavať jej parametre, navzájom ich násobiť a deliť až nakoniec 

opäť dostal číslo 1914 – ďalší dôkaz potvrdenia dátumu Druhého príchodu. Od tých 

čias Svedkovia Jehovovi začali poukazovať na rok 1874 ako na čas, kedy sa verní 

stúpenci Christa začali oslobodzovať od babylónskych systémov a študovať Písmo, 

a na rok 1914 ako na koniec 2520 rokov trvajúcej periódy dominancie pohanov. 

Druhý Christov príchod sa, ako vieme, nakoniec nekoneal ani roku 1914. Zato sa 

                                                 
1 Pyramidológia je jedným z charakteristických znakov neopohanského okultného hnutia „New 
Age“ (Dvorkin s. 170). 
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odohrala iná mimoriadne dôležitá udalosť. V tomto roku vypukla I. svetová vojna na 

ktorej konci padli ríšske orly a mohol sa začať budovať nový svetový poriadok... 

 

Príklad zo súčasnosti – mayský kalendár  

Pre civilizáciu Mayov „nový svetový poriadok“ nastal na jar 1517, keď sa 

ohromné čierne galéry pre nich neznámej mocnosti priblížili k brehom starej ríše. 

Obyvatelia Yucatánu si vtedy pripomenuli staré proroctvá o návrate ničiteľského 

boha Tezcatlipocy (začmudené zrkadlo): „Onoho dňa veci zaniknú...“ Mayovia, 

kedysi pomerne vyspelý národ s vlastným hieroglyfickým písmom, čiastočne 

rozlúšteným, a presným a zložitým kalendárom, „ktorý je v súčasnosti možné 

vyjadriť gregoriánskym kalendárom“,1 v čase, keď sa španielski dobyvatelia vylodili 

v strednej Amerike, boli v úpadku. Samotná Mayská civilizácia, ktorá bola kultúrnym 

dedičom Olmekov, podľa všetkého dosiahla vrchol svojho rozvinutia v období medzi 

rokmi 250 až 900 kresťanskej éry. Neodmysliteľnou súčasťou kultúry a náboženstva 

Mayov bol práve kalendár. Niektorí o ňom tvrdia, že bol natoľko dokonalý, že dnešné 

prepracované kalendáre sú vraj iba smietkami rozsiahlych znalosti matematiky 

a astronómie kedysi vyspelej mayskej civilizácie. Do akej miery je toto tvrdenie 

pravdivé ťažko povedať. No nech je to akokoľvek, systém tohto kalendára a všetky 

rozšifrované proroctvá Mayov sú dobre známe, preto zorientovať sa v nich 

a porovnať fakty nepredstavuje nič mimoriadne náročné. Mayský kalendár je starého 

pôvodu a bol používaný národmi strednej Ameriky ešte predtým, než tam prišli 

kolonisti z Európy. Jeho systém predstavuje také rátanie času a jeho bilancovanie, 

ktoré sa veľmi podobá rátaniu podľa gregoriánskeho kalendára. Dátumy v mayskom 

kalendári sú zapísané v podobe 12.3.2.10.15, kde každá časť predstavuje určený 

cyklus, zapadajúci do Maymi veľmi prepracovanej kozmológie. Tá zahŕňala, ako aj 

u Aztékov, trinásť nebies, pričom číslo trinásť bolo základným číslom vešteckého 

kalendára, pozostávajúceho z dvestošesťdesiatich dní, teda počtu, ktorý by mal trvať 

                                                 
1 Eliade, M., Culianu, I.P.: Slovník náboženství, Praha 1993, s. 225. 
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od počatia po narodenie dieťaťa (nezamieňať s normálnym slnečným kalendárom) 

a numerologických špekulácií. Ich prvý kalendárny cyklus sa teda netýkal nebeských 

telies ale skôr kolobehu života. Pretože Mayovia začali obrábať pôdu, počas 

nasledujúcich 365 dní potrebovali slnko. Následne tieto dva kalendáre spojili 

dohromady. No ďalšie cykly vyžadovali ďalšie a ďalšie kalendáre. Takto vznikol 

„Dlhý počet“ či „Vek sveta“, jeden z najdlhších mayských kalendárov, pokrýval 

obdobie, ktoré trvalo 5125 rokov. „Dlhý počet“ sa netýka iba jedného pozemského 

cyklu. Mayovia chceli vytvoriť systém, do ktorého by zapracovali všetky cykly, ktoré 

dokázali pozorovať. Avšak Mayom, Aztékom a iným národom strednej Ameriky 

neubiehal čas lineárne, ale v neustále sa opakujúcich cykloch, v kruhu. Ako nadšení 

astronómovia boli starí Mayovia naklonení astrologickému cyklu. Ten trvá približne 

26 000 rokov, počas ktorých Zem tranzituje všetkými 12 znameniami zverokruhu. 

Podľa Mayov sa tento cyklus skladá s piatich kratších cyklov po 5125 rokoch, pričom 

každý z nich považujú za samostatný Vek Sveta, resp. Cyklus Stvorenia, ktorý bol 

údajne zničený jedným z piatich živlov: jaguárom, vetrom, dažďom, ohňom a vodou. 

Náš súčasný veľký cyklus sa nazýva Vekom Piateho Slnka. (Rôzne kozmológie sa 

však líšia v tom, či uzavierame Piaty Svet a zahajujeme Šiesty, alebo končíme Štvrtý 

a začíname Piaty.) Podľa mayského kalendára Zem do tohto cyklu vstúpila 13. 

augusta 3113 pred Kr. a tak keď k tomuto dátumu pripočítame dĺžku trvania cyklu, 

teda 5125 rokov, vychádza nám, že jeho koniec pripadá presne na 21. december 

2012. Mimochodom, každý takýto Vek Sveta sa skladá z 13 menších cyklov 

známych ako 13 baktunov, alebo „dlhých dôb“, ktoré predstavujú prvú kategóriu 

v mayskom kalendári. Každý baktun, ktorý trvá 394 rokov, t.j. 144 000 dní 

(symbolické číslo, keď si spomenieme na Jánovu Apokalypsu a 144 000 spasených), 

bol špecifickou epochou Veľkého cyklu stvorenia a niesol so sebou osobitý osud 

evolúcie tých, ktorí sa v tom ktorom baktune narodili. Zem a jej obyvatelia v súčasnej 

dobe prechádzajú 13. baktunským cyklom a jeho posledným obdobím (1618 – 2012). 

Tento cyklus je známy ako „triumf materializmu“ a „transformácia vecí“. Mayovia 

predpovedali, že tento poslední baktun bude časom veľkého zabúdania, keď sa veľmi 
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vzdialime nášmu pocitu jednoty s prírodou a zažijeme niečo ako kolektívnu amnéziu. 

„Naši predkovia vedeli ako žiť v jednote s prírodou, so sebou samými i vesmírom, 

ktorý nás obklopuje,“ tvrdí znalec mayskej civilizácie Joseph Jochmans. „No my sme 

tieto schopnosti stratili. Toto úzko súvisí s tým, čo sa už teraz deje, s ekologickými 

zmenami, s tým, čo sa deje v oceánoch a podobne.“  

Učenci sa ale nedokážu jednoznačne zhodnúť na tom, od akého dátumu sa začína 

rátanie nasledujúceho cyklu. Z tohto vyplýva, že neexistuje dokonale presne 

stanovený ani čas skončenia „trinástich baktunov“ a začiatku nového cyklu, a teda že 

v prípade „proroctva“ s 21. decembrom 2012 ide len o jednu z hypotéz. Povedať, že 

tento kalendár má dátum skončenia, posledné číslo, znamená to isté, akoby sme 

povedali, že existuje dátum konca v systéme počítania rokov v najrozšírenejšom, 

gregoriánskom kalendári.  

Pokiaľ ide o mayský kalendár, ako prvá z moderných bádateľov a učencov 

v západnom svete mu začala veľkú pozornosť venovať astronómka a antropologička 

Maud Worcester Makemson, ktorá v 40. rokoch 20. st. študovala astronomické 

predstavy Mayov, do ktorých zapadal aj systém ich kalendára. Vo svojich prácach sa 

zmienila aj o tom, že zavŕšenie veľkého cyklu z 13. baktunov malo pre Mayov 

najväčší význam, než sme sa doposiaľ domnievali. Jedni bádatelia opakovali tento jej 

výskumom získaný názor, majúc pritom sklon k názoru, že skončenie tohto cyklu 

môže byť sprevádzané Amargedonom a teda zničením súčasnej civilizácie. Iní 

bádatelia ale naopak hovoria o tom, že so skončením veľkého cyklu sú spojené 

najoptimistickejšie očakávania, spirituálna transformácia ľudstva a prechod do inej 

duchovnej dimenzie. Keďže ide o radikálne odlišný postoj, aby sme ho mohli 

vyriešiť, musíme ísť tak povediac k prameňom, z ktorých spomínané teórie vyrástli. 

Aké sú teda základné zdroje, na ktorých budovali tieto radikálne odlišné závery? 
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Nákres textu na monumente č. 6, opisujúci zostúpenie Bolon Jukte 

 

V prvom rade treba pripomenúť, že ich veľa nie je. Dokonca, že ich je veľmi 

málo. V podstate existuje iba jeden dokument Mayov, so zmienením sa o skončení 

13. baktunov. Je to monument č. 6, nájdený v mestečku Tortuguero. Text vyzerá dosť 

neobvyklé, pretože Mayovia používali hieroglyfický systém písma, pri ktorom 

jednotlivé hieroglyfy označovali jednotlivé slabiky (slohy). Tortuguero je mestom 

archeologických vykopávok na juhu Mexika. Predpokladá sa, že v 7. st. po Chr. tuná 

existovalo prekvitajúce mayské mesto. Avšak teritórium, kde sa Tortuguero 

nachádzalo bolo veľmi poškodené zlodejmi a tiež závodom na výrobu cementu, ktorý 

vybudovali priamo na tomto mieste v 60. rokoch 20. st. Monument č. 6 je v podstate 

úplne rozšifrovaný a prečítaný, hoci sa nezachoval v dokonalom stave. Z tohto, čo sa 

zachovalo je možné vyčítať iba to, že na konci 13. baktunov sa čosi „stane“ a potom 

čosi „zostúpi“ (alebo padne). 

 

Interpretácia monumentu 

Jedna z interpretácii nadpisu je takáto: „Trinástym baktunom sa zakončí (v) 4 

Achau, 3 Kankin (kalendárne periódy), Temno... nastane. Zostúpi Bolon Jukte 
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Kuch.“ Koniec sveta v tomto nápise môže uvidieť iba ten čitateľ, ktorý ho tam vidieť 

naozaj chce, a s veľkou dávkou fantázie a domýšľavosti. Predovšetkým musíme 

vedieť, čo alebo kto je Bolon Jukte. Ako hovoria bádatelia, je to jedno z božstiev 

Mayov. Švédsky bádateľ Carl Calleman hovorí: Mayské božstvá na rozdiel od 

rímskych alebo nordických neboli personifikované, t.j. v ich skutkoch, jednaniach 

nebolo vyjadrenia individuality. Mayské i aztécke božstva symbolizovali kozmické 

sily, spojené s časovými periódami. Pôsobenia božských síl mohli vyvolávať 

asociácie s nejakými konkrétnymi dňami roka. Po druhé. Tieto božstva mohli byť 

ľahko rozdelené na niekoľko rozličných božstiev a naopak, spájať sa do jedného 

celku. To isté nesporne môžme povedať aj o Bolon Jukte, ktorý sa skladal z 9 častí... 

Bolon Jukte taktiež označuje deväť krokov evolúcie. Skúmajúc texty je možné 

hovoriť o tom, že sa teraz nachádzame na ôsmom stupni evolúcie a chystáme sa 

prejsť na deviaty. Vychádzajúc z toho, seriózni bádatelia by nemali skúmať také 

zmeny, ktoré pripadnú na nejaký konkrétny dátum, no v oveľa širšom kontexte. 

V tomto zmysle sa rok 2012 stáva objektom pseudovedeckých fantázií, 

zahmlievajúcich ten fakt, že socio-ekonomické transformácie sú podľa Mayov 

výsledkom zmien ľudského vedomia. V zhode s tým sú ľudia tvorcami nového sveta 

a nie jednoducho pozorovateľmi geopolitických a astronomických udalosti, ktoré sa 

dejú okolo. V tomto zmysle nemôž hovoriť o konci sveta. Hovorí sa tu o prechode 

vesmíru, univerza do istej novej úrovne. Toto je etapa evolúcie, kedy sa Bolon Jukte 

úplne rozkrojí.“ 

 

Šilam Balam 

„Šilam Balam“, spolu s „Popol Vuh“, je najznámejšou mayskou knihou, ktorá 

pozostáva z 9 manuskriptov. V podstate ide o rôznorodé texty, v ktorých sa miešajú 

mayské a španielske tradície. Mayovia pripisujú autorstvo knihy akémusi Šilamovi 

Balamovi. „Šilam“ znamená kňaz-prorok, a „balam“ – prezývka s významom 

„jaguár“. Základnými témami textov sú historické udalostí, kalendár, astrológia 

a medicíny. Najdôležitejšie manuskripty sú datované do 18. a 19. st. Preklad týchto 
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textov je dvojnásobne ťažkou úlohou a skutočnou výzvou pre prekladateľa. 

Existujúce preklady sa relevantne rôznia. Jeden z prekladateľov, teda presnejšie 

prekladateľka, už spomínaná M. Makemson verila, že jeden verš týchto proroctiev 

hovorí o mimoriadne vážnych udalostiach, ktoré sa majú odohrať na konci 13 

baktuna. Podľa verzie tejto bádateľky sa tu hovorí o príchode nejakého boha, čo sa 

križuje s rozšifrovaním dokumentu č. 6. Treba poznamenať, že samotná 

Makemsonová sa domnievala, že koniec 13 cyklu pripadol na rok 1752. Súčasní 

Mayovia, teda tí, ktorí rozumejú a používajú svoj kalendár, nepripisujú skončeniu 

cyklu trinástich baktunov nijaký zvláštny eschatologický význam. Archeológ Jose 

Huchm dokonca tvrdí, že pri jeho bádaniach maysky hovoriacich spoločenstiev 

neobjavil nijaké správy o epochálne dôležitých udalostiach, ktoré by boli spojené s r. 

2012. Nejaké ďalšie texty Mayov, so spomínaním skončenia 13. baktunu nakoľko si 

spomíname niet. Z toho vyplýva, že apokalyptické predpovede spojené s rokom 

2012, konkrétne s 21. decembrom, sú produkované na pomerne neškodných textoch 

s veľkou dávkou fantázie a možno aj nejasnej intuície. Veď ani zozbierané mayské 

mýty v knihe „Popol Vuh“, hoci obsahujú známe eschatologické témy o pravidelne sa 

opakujúcom zničení sveta vodou alebo ohňom, o stvorení človeka rozpusteného vo 

vode a neschopného pohybu, či dreveného človeka, ktorého neohybnosť je 

v protiklade k poddajnosti iného atď., k varovnej správe ku koncu roka 2012 nič 

nehovoria. 

 

Astrológia 

Z astrologického hľadiska sa taktiež r. 2012 nič zvláštne neočakáva. Žiadna 

slávnostná prehliadka, nijaké defilé planét v decembri 2012 s najväčšou 

pravdepodobnosťou nebude. „Paráda planét“ je jav, keď sa niekoľko planét dostane 

do takého postavenia, ktoré vytvorí istý geometrický obrazec, figúru. Obecne vzaté 

by nič podobné r. 2012 nemalo byť. Vážnou astrologickou udalosťou je vraj jedine 

nástup epochy Vodnára. No pre tak veľké periódy je ťažké stanoviť presný dátum 

a najčastejšie je spomínaný rok 2003, teda rok, ktorý už v drvivej väčšine sveta bol. 
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Hovoríme preto v drvivej, lebo napríklad v Alexandrijskej cirkvi či v Etiópii tento 

rok kvôli osemročnému rozdielu medzi tzv. alexandrijskou a byzantskou érou ešte len 

nastane r. 2011.1 21. decembra 2012 bude zimný slnovrat, najkratší deň v roku, čo sa 

však deje každý rok. 

 

„Proroci“ a „vizionári“ 

Či sú u známych vizionárov budúcnosti zmienky o vážnych udalostiach, ktoré by 

sa mali odohrať r. 2012? U najznámejších z nich ako je napr. Nostradamus, nie je 

s rokom 2012 spojená žiadna superudalosť. V čítaniach Nostradama 20. st. Edgara 

Cayceho tento rok taktiež nie je spomínaný ako rok konca, hoci americký extrasens 

hovorí o výmene pólov, ktoré by sa malo odohrať približne v tej dobe. Vnímať 

tohtoročnú mimoriadne krutú zimu v Južnej Amerike, daždivé počasie v Kanade či 

horúčavy v Rusku ako dôkaz v prírode prebiehajúcich nie bežných procesov asi nie je 

nesprávne. Rovnako je nesporné, že súčasný svet sa mení mimoriadne rýchlo a že 

udalostí okolo nás naberajú kozmickú rýchlosť, a že sociálne procesy sú prepájané 

s metafyzickými posunmi nevídaných rozmerov. A tak správy o tom, že sa niečo 

deje, ba že sa deje niečo mimoriadne, zaznievajú stále hlasnejšie a naliehavejšie aj 

bez mayského kalendára a roku 2012. Je celkom možné, že ide o predzvesť blížiacej 

sa katastrofy mimoriadne veľkých rozmerov. Vylúčiť to jednoznačne nemôžeme. 

Nebolo by to ani korektné ani zodpovedné. Budúcnosť nesporne prinesie udalosti, 

ktoré sme nečakali, ktoré sme si nepriali a ktorých sme sa hlboko intuitívne obávali. 

Ale že koniec roka nenastane r. 2012, dokonca konkrétne 21. decembra, za to ručíme. 

História konca dejín bude podľa proroctiev oveľa zložitejšia ako ju predstavujú 

tvorcovia filmu „2012“ či stúpenci mayského kalendára s jeho inak pozoruhodnými 

baktunami. Rozhodujúcim nebude postavenie planét ale duchovný stav človečenstva, 

                                                 
1 Tradičný dátum 5500 rokov od Adama do narodenia Christa bol modifikovaný na počet 5508 
rokov a stal sa základom byzantského letopočtu, ktorý sa volal „kata Romaieus“ (podľa Riamnov). 
Mimochodom, dodnes sa s ním môžeme stretnúť aj na našom území, v starších vydaniach 
cirkevneslovanských bohoslužobných kníh. 
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ktorý je, ako neraz môžeme vybádať na stránkach Starého i Nového Zákona, hnacím 

faktorom dejinnosti. Spomeňme si na ľudstvo za Noemovýcho čias. Ľudia žili 

v strašlivých hriechoch a bezstarostne. Z Noemových sa určite neraz vysmievali, keď 

sto rokov staval obrovský koráb-archu hlboko vo vnútrozemí... No kto sa smeje 

naposledy, ten sa smeje najlepšie. Prišla potopa sveta a smiech všetkých prešiel... 

Keď šiel Jonáš k Ninivčanom a kázal im o blížiacej sa pohrome, Ninivčania a sa 

kajali a Boh pohromu nedopustil. A tak by sme mohli pokračovať. V celku ale 

môžeme zakončiť vtipom, ktorý sme si prečítali na ktorejsi ruskej internetovej 

stránke: „V r. 2012 sa skončí kalendár maya a začne sa kalendár júna.“ 
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