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Ágrip  

Í fyrri hluta þessa verkefnis, sem unnið er til fullnustu M.A. gráðu í þýðingafræðum frá 

Háskóla Íslands, er að finna fræðilega umfjöllun og greiningu á mætti tungumála og 

þýðinga fyrir frumbyggjasamfélög Mið-Ameríku-ríkisins Gvatemala. Í síðari hluta þess 

birtist íslensk frumþýðing á völdum köflum úr frásögn gvatemölsku indíánakonunnar 

Rigobertu Menchú sem ber titilinn: Ég heiti Rigoberta Menchú og svona varð 

sjálfsvitund mín til.. Þar segir hún frá lífi sínu og uppvexti, hugmyndaheimi Maya-

indíána og ýmsum siðum og venjum ættbálks síns. Enn fremur segir hún frá blóðugum 

átökum milli hersins og skæruliða í heimalandi sínu á tímum borgarastríðsins sem 

geisaði á síðustu öld og illri meðferð yfirvalda á frumbyggjum landsins.  

Í verkefninu er rannsakað hvert vægi útbreiddra tungumála eins og spænsku og 

ensku er fyrir útbreiðslu frásagna á borð við Rigobertu, þ.e. svokallaðra 

„vitnisburðafrásagna“ (sp. testimonios), sem á tímum borgarastríðsins urðu mikilvægur 

upplýsingamiðill um hörmungar stríðsins. Rökstutt er hvernig tungumálaþekking og 

þýðingar skipuðu veigamikinn sess í að koma frásögn hennar á framfæri og skiptu 

sköpum um að hún og málstaður hennar hlaut áheyrn á alþjóðavettvangi.  

Í Gvatemala er máttur spænskrar tungu gagnvart hinum fjölmörgu indíánamálum 

sem töluð eru í landinu merkisberi um yfirráð og vald spænskunnar sem rekja má aftur 

til nýlendustofnunar spænskra landvinningamanna á 15. öld. Þessi yfirráð hafa varðveist 

fram á okkar daga og bera vitni um áberandi aðskilnað sem ríkir milli ólíkra þjóðarbrota 

í landinu. Spænskan er eina opinbera tungumálið í Gvatemala og er því í yfirburðastöðu 

þrátt fyrir að helmingur landsmanna hafi hana ekki að móðurmáli. 

Þýðingar á frásögn Rigobertu eru rannsakaðar samkvæmt fyrirliggjandi 

kenningum um þýðingar verka frá framandi menningarheimum og tungumálum. Eins og 

útskýrt er í fræðilega hluta verksins eru þýðingar á slíkum verkum gjarnan torveldar og 

stjórnast af getu og efnistökum þýðandans og hvernig hann ákveður að endurspegla hina 

framandi menningu. 

Færð eru rök fyrir því að á tímum aukinna samskipta og blöndunar 

menningarheima hljóti rödd jaðarhópa líkt og frumbyggja í Gvatemala aukna áheyrn og 

athygli fyrir tilstuðlan útbreiddra alheimsmála og þýðinga yfir á slík mál.  

  



Abstract 

The first part of this study, submitted for the completion of a M.A. degree in Translation 

Studies from the University of Iceland, addresses the importance of language-skills and 

translations for indigenous communities in Guatemala, where 21 different Mayan 

languages are spoken opposed to Spanish as the country‟s only official language. The 

latter part consists of an Icelandic translation of selected chapters of a book-long 

testimony by the Guatemalan indigenous woman, Rigoberta Menchú, titled: Ég heiti 

Rigoberta Menchú og svona varð sjálfsvitund mín til. In her testimony Rigoberta tells 

her personal story, the history of her Mayan community as well as sharing information 

about her people‟s traditions and cultural practices. Simultaneously, she describes the 

horrendous confrontations that occurred between the Guatemalan army and various 

guerrilla movements during the Civil War in Guatemala and the near holocaust of 

indigenous communities.  

The study theoretically discusses the historical importance of powerful widely 

spread languages, like Spanish and English, for the dissemination of information, in this 

case Menchú‟s testimony (s. testimonio). Furthermore, it investigates and attests to the 

importance of translations as an indispensable tool to promote Menchú´s account of 

common people´s experience and suffering during the conflict. Likewise, it 

demonstrates how her cause gained worldwide attention by means of her acquisition of 

languages and the translations of her text. Special attention is paid to the privileged 

position of Spanish over the many Indian languages in Guatemala and how this is 

reflected in Spanish-speakers political and cultural dominance in the country. It 

demonstrates how this advantage has prevailed in the country ever since it´s settlement 

in the 15th century and has contributed to the existence of a great divide existing 

between different local ethnicities.  

The proper translation process of Rigoberta´s testimony is then analyzed with 

the assistance of recent theories of translations, where special attention is dedicated to 

studies on translation of texts from “exotic” cultures and languages. As repeatedly 

observed the translation of such texts is a demanding task and it depends largely on the 

will and skills of the translator how much he or she prefers to represent the “exotic” or 

“strange” culture into the translated version.  



The thesis therefore, as discussed, analyzed and supported with arguments, 

confirms that augmented communications and fusion of different cultures (s. 

transculturación) lends a voice to the former voiceless with the help of powerful wide-

spread languages, such as Spanish and English, and by means of translation. Thus, 

Rigoberta´s testimony has finally reached Icelandic readership, thanks to these 

important instruments.  
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1 Inngangur 

Gvatemala er land mikilla andstæðna bæði hvað náttúru landsins varðar og ekki síður 

þjóðfélags- og söguþróun.
1
 Landið tilheyrir Mið-Ameríkuálfunni ásamt löndunum 

Hondúras, Níkaragva, El Salvador, Belís, Kostaríka og Panama.
2
 Nær allir íbúar Gvatemala 

eru afkomendur Maya-indíána og Spánverja, –flestir þeirra með blandað blóð. Um 

helmingur íbúa landsins skilgreinir sig sem Maya-indíánar. Þeir íbúar landsins sem ekki 

gera það, eða aðrir frumbyggjar, eru kallaðir ladinos.
3
 Þeir tala þó yfirleitt sjálfir ekki um 

sig sem ladinóa heldur Gvatemalabúa.
4
 Samfélög Maya-indíána nú á dögum eru 

fjölmennustu frumbyggjasamfélög Norður- og Mið-Ameríku, með um sex milljónir íbúa.
5
 

Maya-indíánar nútímans líta á sig sem afkomendur Maya-indíána í beinan legg. Það sem 

einkennir þá er að þeir tala eitt af tungumálum Maya-indíánanna, búa í dreifbýli, klæðast 

hefðbundnum klæðnaði indíána, borða fæðu sem er einkennandi fyrir samfélög þeirra og 

eru í nánum tengslum við náttúruna. Ladinóarnir búa hinsvegar yfirleitt í þéttbýliskjörnum, 

klæðast að vestrænum sið, tala spænsku og hafna oftast nær öllu því sem viðkemur arfleifð 

frumbyggja landsins.
6
 Í gegnum tíðina hefur munurinn á milli ladinóa og indíána í 

Gvatemala frekar orðið menningarlegur en etnískur.
7
 Þannig eru tveir ólíkir 

menningarheimar í landinu ásamt afrísk/karabískum minnihluta sem býr á 

Karíbahafsströndinni í austurhluta landsins.
8
 

Eins og John Sidney Thompson bendir á þá er menning Maya-indíánanna áberandi í 

Gvatemala þar sem nútíð þeirra speglast í fortíðinni og fortíð þeirra í nútíðinni.
9
 Með 

hugtakinu „menningu“ er átt við þær hefðir, trúarbrögð, siði og listræna sköpun sem 

einkenna ákveðið samfélag, þ.e.a.s., þá þætti sem aðgreina það frá öðrum samfélögum og 

                                                           
1
 Blouet, B. W. og Blouet, O. M. 1997. Latin America and the Caribbean, A Systematic and Regional Survey. 

John Wiley & Sons, Inc.,Toronto, bls. 251. 
2
 Sama bók, bls. 237. 

3
 Vert er að geta þess að orðið ladino hefur víðtækari merkingu í þessu samhengi því það er einnig notað um 

þá sem hafa kúgað indíána frá upphafi landafundanna á 15.öld. Á síðari tímum hefur þessi kúgun gagnvart 

indíánum birst hjá þeim ofbeldishneigðu einræðisherrum sem setið hafa við stjórnvölinn. 
4
 Shea, M. E. Culture and Customs of Guatemala. Greenwood Press, London, bls. xiii. 

5
 O„Kane, T. 1998. In Focus Guatemala: A Guide to the People, Politics and Culture. Interlink Books, 

Pennsylvania, bls. 7. 
6
 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. xv. 

7
 Woodward, R. L. 2005. A Short History of Guatemala. Editorial Laure Lee, Gvatemalaborg, bls. 11. 

8
 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. xv. 

9
 Thompson, J. S. Historia y religion de los mayas. Siglo XXI de España Editories S.A., Madríd, bls. 1. 
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eru hluti af ímynd þess.
10

 Emily Hicks minnir okkur þó á að engin menning er algjörlega 

formföst. Þannig er rómönsk-amerísk menning alls ekki einsleit, heldur blönduð menningu 

indíána, spænskri menningu nýlendutímans, menningararfleifð blökkumanna og vestrænni 

nútímamenningu.
11

 Það sem gerir menningu Maya-indíána á hásléttu Gvatemala hinsvegar 

einstaka er að þeim hefur tekist að varðveita siði og venjur úr eigin menningu frá því fyrir 

komu Kólumbusar til Ameríku.
12

  

Þótt að landvinningamennirnir frá Íberíuskaganum hafi getað státað sig af fundum 

Nýja heimsins fyrir meira en fimmhundruð árum þá reyndist þessi fundur indíánunum allt 

annað en jákvæður. Fyrir þá táknuðu landafundirnir innrás í samfélög þeirra og menningu.
13

 

Allt frá tímum landafundanna voru frumbyggjar landsins þvingaðir til að laga sig að 

trúarbrögðum, siðum, venjum og tungumáli landvinningamannanna.
14

 Síðan þá hafa Maya-

indíánar verið samfélagslega lægra settir en afkomendur Spánverjanna og ladinóarnir.
15

 

Maya-indíánar hafa verið neyddir til að lifa á jaðarsvæðum þjóðfélagsins við slæm 

lífsskilyrði og fátækt sem enn þann dag í dag er einkennandi fyrir aðstæður meirihluta íbúa 

landsins.
16

 Frá komu Spánverjanna til Gvatemala hefur helsta deiluefnið innan landsins 

verið eignarréttur landsvæða og er það svo enn á okkar dögum. Efnaður minnihluti íbúanna 

á stærstu landsvæðin á meðan indíánarnir vinna þar á launum sem nægja þeim ekki til að 

framfleyta sér.
17

 Traðkað hefur verið á flestu því sem viðkemur siðum þeirra og venjum, 

fyrst af landvinningamönnunum og afkomendum þeirra og í seinni tíð af yfirstéttunum. Á 

fyrri hluta tuttugustu aldar sátu tveir af mest kúgandi harðstjórum Rómönsku-Ameríku við 

stjórnvölinn í Gvatemala; það voru þeir Manuel Estrada Cabrera og hershöfðinginn Jorge 

Ubico. Einræðisherrarnir létu drepa marga andstæðinga sína og borgurum landsins stafaði 

                                                           
10

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. ix. 
11

 Hicks, D. E. 2001. “Deterritorialization and Border Writing.” Deleuze and Guattari: Critical Assessments 

of Leading Philosophers, bls.1035-1044. Ritstj. Gary Genosko. Routledge, London.bls. 1035. 
12

 Mackenbach, W. 2004. Cicatrices, un retrato del cuento centroamericano. Anamá, ediciones 

centroamericanas, Managua, bls. 13. 
13

 Burgos, E. 1992. „Prólogo a la segunda edición española.“ Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 

conciencia. Seix Barral, Barcelona, bls. 5. 
14

 Del Valle Escalante, E. 2008a. „Poesía maya contemporánea y la economía moral de los pasados 

subalternos: Gaspar Pedro González y Victor Montejo.“ University of North Carolina, Chapel Hill, bls. 11.  
15

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. xv. 
16

 Del Valle Escalante: „Poesía maya contemporánea y la economía moral de los pasados subalternos,“ bls. 

12. 
17

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. xv. 
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mikil ógn af þeim.
18

 Árið 1944 tók við friðsamt lýðræðislegt stjórnartímabil sem stóð í tíu 

ár. Valdataka hersins árið 1954 batt enda á lýðræðisstjórnina og í framhaldinu ríkti hver 

herforingjastjórnin á fætur annarri. Borgarastríð geisaði í Gvatemala í rúm þrjátíu ár (1961-

1996). Upptök stríðsins má rekja til uppreisnar ungra þjóðernissinna gegn herforingjanum 

Miguel Ydígoras Fuentes þann 13. nóvember 1960. Tímabilið sem fylgdi í kjölfarið 

einkenndist af miklu ofbeldi og mannréttindabrotum gagnvart borgurum samfélagsins sem 

sýndu andstöðu við stjórnvöld, en það bitnaði ekki hvað síst á frumbyggjum landsins.19 

Eftir stríð hefur þetta tímabil gjarnan verið kallað La Violencia með vísun í þjóðarmorðin 

sem áttu sér stað.
20

 Í lok áttunda áratugarins og á þeim níunda vöktu hin blóðugu átök í 

landinu heimsathygli, en fram að því hafði lítið farið fyrir umfjöllun um Gvatemala á 

alþjóðlegum vettvangi.
21

  

Eitt af því sem átti þátt í að beina sjónum umheimsins að Gvatemala var bók um 

indíánakonuna Rigbertu Menchú sem kom út árið 1983.
22

 Bókin heitir á frummálinu Me 

llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia,
23

 og er ævisöguleg frásögn 

indíánakonu sem er af ættbálki Maya-Quiché indíána. Mannfræðingurinn Elisabeth Burgos 

skrifaði bókina eftir viðtölum sem hún tók við Rigobertu í París veturinn 1982 en þá var 

Rigoberta 23 ára gömul. Hún var þar í heimsókn sem fulltrúi hreyfingarinnar Frente 

Popular 31 de enero
24

 og féllst Rigoberta á að Burgos fengi að taka við hana viðtöl, átta 

daga í röð. Frásögn Rigobertu vakti mikla athygli og þá sérstaklega lýsingar hennar á þeirri 

kúgun og misrétti sem Maya-indíánar í Gvatemala hafa mátt þola í gegnum tíðina. Í frásögn 

hennar er þó ekki aðeins fjallað um indíána sem fórnarlömb í blóðugum átökunum heldur 

fléttast inn í hana ýmsir fróðleiksmolar um siði og hefðir ættbálks Rigobertu sem varðveiðst 

hafa frá forkólumbískum tíma. Eftir útgáfu bókarinnar sótti Rigoberta ráðstefnur og 

                                                           
18

 Carey Jr., D. og Torres, M. G. 2010. „Precursors to Femicide. Guatemalan Women in a Vortex of 

Violence.“ Latin American Research Reviews 45, 3:145.  
19

 Del Valle Escalante, E. 2008b. Nacionalismos mayas y desafíos postcoloniales en Guatemala, colonialidad, 

modernidad y políticas de la identidad cultural. Flasco, Gvatemalaborg, bls. 85.  
20

 Carey Jr. og Torres: „Precursors to Femicide,“ bls. 142. 
21

 Sama bók, bls. 93. 
22

 Woodward: A Short History of Guatemala, bls. 157. 
23

Á íslensku hef ég ákveðið að hafa titil verksins Ég heiti Rigoberta Menchú og svona varð sjálfsvitund mín 

til. 
24

 [Þýð.] Ásýnd þjóðfylkingarinnar 31. janúar. Dagsetningin vísar til þess dags þegar fjöldamorð var framið í 

sendiráði Spánar í Gvatemalaborg. 
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fjöldafundi víða um heim þar sem hún sagði frá ástandinu í heimalandi sínu. 

Réttindabarátta hennar og störf í þágu mannréttinda öfluðu henni svo Friðarverðlauna 

Nóbels árið 1992.
25

 

Verk eins og frásögn Rigobertu flokkast undir það sem kallað er á spænsku 

literatura testimonial eða „vitnisburðarbókmenntir.“
26

 Þessi tegund bókmennta varð 

áberandi í Mið-Ameríku á sjöunda, áttunda og níunda áratugnum. Í slíkum verkum er lítið 

um listræna tjáningu heldur er umfjöllunarefnið afhjúpun á aðstæðum þar sem þjáning og 

kúgun meðal undirokaðra í neðri stéttum samfélags er helsta umfjöllunarefnið. Þar fléttast 

því saman mannréttindabarátta og bókmenntaskrif með vitnisburði einstaklings eða frásögn 

af ákveðnum atburðum.
27

 Vert er að hafa í huga að þau verk sem flokkast til 

„vitnisburðarbókmennta“ geta ógjarnan verið fullkomin speglun á sannleikanum. Frásögn 

slíkra verka er frekar nokkurskonar endursögn á raunveruleikanum samkvæmt því sem 

viðmælandinn man og hefur verið skráð. Minni sögumannsins getur hinsvegar verið 

ófullkomið enda gloppótt.
28

 Höfundar þessara verka eru oftar en ekki sjálfir fórnarlömb 

mannréttindabrota. Máttur testimonios felst í ádeilunni enda hefur sá sem segir frá í verkinu 

verið vitni eða þátttakandi í atburðarrás sem yfirvöld vilja þagga.
29

 

Í frásögn Rigobertu lýsir hún atburðum í heimalandi sínu í miðju borgarastríðinu á 

áttunda áratugnum og í upphafi þess níunda. Rigoberta greinir jafnframt frá afleiðingum 

þessara atburða bæði fyrir sig og samfélagið. Hún ákveður að segja sögu sína til að rjúfa þá 

þögn sem samfélag hennar hefur búið við og jafnframt til að upplýsa heiminn um 

skelfilegar aðstæður hjá frumbyggjum landsins. Hún segir frá sinni eigin reynslu sem og 

þeirra fjölmörgu indíána sem hafa mátt þjást í gegnum tíðina vegna kúgana og ofsókna. 

Frásögnin snýst þó ekki einungis um að upplýsa lesendur um þær hörmungar sem indíánar 

landsins hafa þurft að þola því á sama tíma vill Rigoberta kynna lesendum sínum menningu 

og siði Maya- indíána sem þeir hafa varðveitt frá fornu fari. 

                                                           
25

 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 74.  
26

 [Þýð.] Testimonio: Vitnisburður, frásögn. 
27

 Kaminsky, A. 2009. „Densely Woven Skeins: When Literature Is a Practise of Human Rights.“ Human 

Rights and Latin American Cultural Studies, Hispanic Issues On Line 1,4:45. Sótt 20. júní 2011 af 

http://hispanicissues.umn.edu/assets/pdf/KAMINSKY_HR.pdf 
28

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 93. 
29

 Kaminsky: „Densely Woven Skeins,“ bls. 45.  

http://hispanicissues.umn.edu/assets/pdf/KAMINSKY_HR.pdf
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Vert er að gera því skil að Rigoberta hefur verið umdeild eftir að bókin kom út og 

ekki aðeins í heimalandi sínu þar sem forsvarsmenn herforingjastjórnarinnar vildu hana 

feiga. Á alþjóðavísu var mikið rætt um sannleiksgildi frásagnar hennar og hvað mætti 

flokka sem sannleik og hvað væri skáldskapur. Þessi gagnrýni varð fljótt að persónulegum 

árásum á Rigobertu.
30

 Þekktasta dæmið er án efa þegar bandaríski mannfræðingurinn David 

Stoll fór til Gvatemala til að rannsaka bakgrunn Rigobertu og hvort fótur væru fyrir þeim 

atburðum sem hún segir frá í bók sinni.
31

 Þessar vangaveltur um hvað sé satt og hvað ekki 

hafa því miður oft skyggt á markmið bókarinnar sem er að ljóstra upp um kúgunina, 

ofbeldið og þjóðarmorð á hundruðum þúsunda indíána sem vissulega áttu sér stað. 

 

Árið 1984 kom bók Rigobertu Menchú út á ensku og frönsku. Hún var svo þýdd yfir 

á þýsku, ítölsku, japönsku, hollensku, rússnesku, dönsku, norsku og arabísku. Bókin var 

hinsvegar bönnuð í Gvatemala á níunda áratugnum.
32

 Í Evrópu og Bandaríkjunum hefur 

bókin verið endurútgefin hvað eftir annað.
33

 Þýðingar bókarinnar hafa skipt sköpum fyrir 

útbreiðslu frásagnarinnar og endurspegla umræðu eftirlendufræða (postcolonial studies) um 

hlutverk þýðinga og mikilvægi, sérstaklega hvað snertir þýðingar á bókmenntatextum frá 

staðbundnum tungumálum til útbreiddari tungumála, til að mynda ensku.
34

  

Í inngangi að frásögn Rigobertu kemur fram að hún hafi lært spænsku sem er 

tungumál óvinarins, ladinóanna, í þeim tilgangi að geta upplýst umheiminn um ástandið í 

landinu, en móðurmál hennar sjálfrar er tungumálið quiché. Strax á fyrstu blaðsíðu 

bókarinnar tekur Rigoberta fram að hún sé ekki aðalumfjöllunarefni frásagnarinnar heldur 

sé hún að segja sögu „allra hinna fátæku íbúa Gvatemala.“
35

 Eins og Elisabeth Burgos segir 

í inngangi bókarinnar þá felst mikilvægi frásagnar Rigobertu í því að í gegnum hana 

endurspeglast frásögn annarra frumbyggja Rómönsku-Ameríku.
36

 

                                                           
30

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 94 
31

 Del Valle Escalante: Nacionalismos mayas y desafíos postcoloniales en Guatemala, bls. 91.  
32

 Michican University, Postcolonial Literature.2002. „I, Rigoberta Menchú.“ Sótt 22. júní 2011 af 

http://www.wmich.edu/dialogues/texts/irigobertamenchu.html 
33

 Burgos: Me llamo Rigoberta Menchú, bls. 5. 
34

 Ashcroft, B., G Griffiths, og H. Tiffin. 2000. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. Routledge, London, 

bls. 215. 
35

 Burgos: Me llamo Rigoberta Menchú, bls. 21.  
36

 Sama bók, bls. 6. 

http://www.wmich.edu/dialogues/texts/irigobertamenchu.html
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Eins og áður segir er frásögn Rigobertu uppfull af lýsingum á siðum og venjum 

ættbálks hennar. Ýmis vandamál geta komið upp við þýðingu á slíkum verkum vegna þess 

að menning landsins sem þýdda verkið er upprunið í getur verið gjörólík menningu 

markmálsins.
37

 María del Carmen África Vidal Claramonte heldur því fram að í gegnum 

þýðingar endurspeglist ákveðin gildi, lífsmáti og hlutdrægni eins menningarheims yfir á 

annan.
38

 Mona Baker minnir okkur á að ekki sé hægt að endursegja eða þýða persónulega 

frásögn vandræðalaust.
39

 Samkvæmt Lawrence Venuti er tungumálið locus
40

 sem getur leitt 

af sér pólitískt og menningarlegt ósamræmi sé ekki farið rétt að með það.
41

 Því er ljóst að 

þýðing á verki sem er jafn hlaðið menningarlegum skírskotunum í tiltekið 

menningarsamfélag getur reynst flókin.  

Hefði frásögn Rigobertu einungis verið gefin út á tungumáli Maya-indíána er 

ólíklegt að lesendur á Vesturlöndum þekktu til verksins. Emilio del Valle Escalante heldur 

því fram að ríkjandi menningarheimar eins og í hinum vestræna heimi reynist vera ógn við 

minnihlutamenningu með því valdi sem þeir hafa með dreifingu og miðlun upplýsinga.
42

 

En máttur hinna vestrænu menninga getur einnig haft jákvæð áhrif á menningarheima 

þróunarlanda, t.d. með þýðingum, enda ljóst að erlendar þýðingar á bók Rigobertu hafa haft 

mikið að segja við útbreiðslu frásagnar hennar og átt þátt í því að fólk gerði sér betur grein 

fyrir hvað var að gerast í Gvatemala á þessum tíma. Með enskri þýðingu bókarinnar varð 

Rigoberta og frásögn hennar einmitt þekktari en ella á alþjóðlegum vettvangi Yfirburðir 

stóru heimsmálanna yfir tungumál með færri málnotendur skipta þannig sköpun fyrir 

frásögn sem þessa þar sem ætlunin er að leita eftir viðbrögðum hjá lesendum og vekja þá til 

umhugsunar. Það er því ljóst eins og Vidal Claramonte fullyrðir að tungumál og notkun 

þess geti aldrei verið hlutlaus.
43

  

                                                           
37

 Newmark, P. 2006. Manual de traducción. Ediciones Cátedra, Madríd, bls,. 134. 
38

 Vidal Claramonte, M. C. Á. 2007. Traducir entre culturas, diferencias, poderes, identidades. Peter Lang, 

Frankfurt, bls. 77. 
39

 Baker, M. 2006. Translation and Conflict. Routledge, London, bls. 31. 
40

 [Þýð.] Úr latínu: Staður. 
41

 Venuti, L. 1998. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. Routledge, London, bls. 

136.  
42

 Del Valle Escalante: Nacionalismos mayas y desafíos postcoloniales en Guatemala, bls. 133.  
43

 Vidal Claramonte: Traducir entre culturas, bls. 56.  
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Ekki er hægt að horfa fram hjá því að sú frumbyggjamenning sem Rigoberta lýsir í frásögn 

sinni er verulega ólík menningu Vesturlanda og framandleikinn blasir við á hverri síðu. Við 

þýðingar á slíkum verkum er mikilvægt að hafa í huga að það sem þykir sjálfsagt í einu 

menningarsamfélagi getur verið ókunnugt lesendum annars staðar. Þýðandi að slíku verki 

tekst á hendur það erfiða verk að reyna að „flytja“ þessa ólíku menningu milli landa og 

kynna hana fyrir lesendum markmálsins. Í því samhengi verður gildi tungumálsins spænsku 

rannsakað og hvaða áhrif þýðingar höfðu á útbreiðslu frásagnar Rigobertu Menchú. 

Í framhaldinu verður stuttlega farið yfir stjórnmála- og samfélagslega þróun í 

Gvatemala á þeim tíma sem frásögn Rigobertu nær yfir. Fjallað verður um málsamfélag 

Gvatemala auk þess sem sjónum verður beint að bókmenntasköpun í landinu og 

bókmenntaverkum sem skrifuð voru í miðjum stríðsátökunum. Í síðari hluta ritgerðarinnar 

verður fjallað um hvernig menning er flutt á milli mála í þýðingum, hvernig farið er að við 

þýðingu á menningartengdum fyrirbærum sem eru óþekkt í markmálinu og vandamálum 

sem koma upp við slíkar þýðingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar verða svo dregnar 

saman í lokin.   
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2 Samfélög Maya-indíána í Gvatemala, sögulegt yfirlit  

Fyrir komu Kólumbusar til Nýja heimsins árið 1492, voru samfélög Maya-indíánanna 

þróuðustu samfélög Ameríkuálfunnar ásamt Inkasamfélögum Andesfjalla og Asteka-

indíánum í Mexíkó.
44

 Tvö helstu svæðin þar sem Maya-indíánar ríktu voru í norður 

Yucatán, sem tiheyrir Mexíkó, og á hásléttu Gvatemala, aðallega á því svæði sem heitir 

Quiché. Í því samhengi má nefna að Quiché-indíánar eru einir af hinum 21 mismunandi 

ættbálkum Maya-indíánanna. Við komu Spánverja voru þeir voldugasta indíána-

samfélagið.
45

  

 Gullöld Maya-indíánanna stóð frá árunum 300 eftir Krist til ársins 900 og þá voru 

borgarsamfélögin í Tikal, Palenque og Copan í blóma.
46

 Maya-indíánarnir bjuggu í litlum 

sjálfstæðum konungsdæmum og hafði hvert umdæmi fyrir sig sinn höfðingja. Um þrjátíu 

mállýskur voru talaðar á svæðinu.
47

 Röð konungborinna manna réðu borgunum kynslóð 

eftir kynslóð.
48

 Ræktun maís og önnur jarðyrkja var undirstaða samfélagsins.
49

  

 Menning Maya-indíána til forna vakti athygli vegna þekkingar indíánanna á 

stjörnufræði, algyðistrú, mannfórnum í trúarlegum tilgangi, verslun, viðskiptum, híróglífum 

og handritum sem rituð voru á pappír úr fíkjuberki eða skinni af hjartardýrum.
50

 Maya-

indíánarnir bjuggu yfir þekkingu í stjörnufræði og stærðfræði og útbjuggu nákvæmt 

tímatal.
51

 Samfélög Maya-indíána voru háð fjölmennu vinnuafli sem stjórnað var af 

fámennri yfirstétt.
52

 Trúariðkun var mikilvægur þáttur í menningarlífi Maya-indíána og 

prestar valdamestu menn samfélagsins.
53

 

 Konungdæmi Quiché-indíánanna var á hátindi sínum árið 1450, aðeins 70 árum 

fyrir komu Spánverja.
54

 Fram að árinu 1500 og um það leyti sem Spánverjar námu land í 

                                                           
44

 Sánchez Méndez, J. 2003. Historia de la lengua española en América. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 

bls. 44. 
45

 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 7.  
46

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 1. 
47

 Woodward: A Short History of Guatemala, bls. 2.  
48

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 1.  
49

 S. Hjartarson. 1979. Rómanska Ameríka, saga og samtíð. Menntaskólinn við Hamrahlíð, Reykjavík, bls. 9.  
50

O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 8. 
51

 Woodward: A Short History of Guatemala, bls. 3. 
52

 Sama bók, bls. 4. 
53

 Sama bók, bls. 8.  
54

 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 10.  
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Mið-Ameríku hnignuðu samfélög Maya-indíána sem lýsti sér í pólitískri sundrung, innri 

baráttu ættbálka og að heilu borgirnar lögðust í eyði.
55

 Sumir telja að ástæðan fyrir falli 

samfélaga Maya-indíána hafi verið of mikil fólksfjölgun og að erfitt hafi orðið að afla fæðu 

í samfélagi sem ekki byggði á landbúnaði.
56

 Einnig er talið að farsóttir, innrásir frá Mexíkó, 

uppreisnir og náttúruhamfarir hafi átt þátt í hnignun á veldi Maya-indíána.
57

  

 Samt sem áður eru Maya-indíánar nú fjölmennustu frumbyggjar Norður- og Mið-

Ameríku.
58

 Á sama hátt og þeir höfðu þraukað fyrri erfiðleika tókst þeim að lifa 

landvinningatímabilið af þó það ætti eftir að hafa áhrif á samfélög þeirra og lífsskilyrði til 

frambúðar.  

2.1 Landvinningar og nýlendutími 

Nýlendustofnun Spánverja og Portúgala í Nýja heiminum gerðist á skömmum tíma. 

Afleiðingarnar fólu í sér að á þeim svæðum sem voru landnumin voru tungumál og siðir 

landavinningamannanna frá Íberíuskaganum tekin upp.
59

  

Fyrstu kynni Evrópumanna og Maya-indíána urðu árið 1524.
60

 Eftir að spænski 

landvinningamaðurinn Hernán Cortés hafði sigrað heimsveldi Asteka-indíánanna í Mexíkó 

sendi hann einn af herforingjum sínum Pedro de Alvarado inn á landsvæði Mið-Ameríku. 

Með honum í för var her sem skipaður var 420 Spánverjum og 300 Asteka-indíánum.
61

 

Maya-indíánarnir vörðust af mikilli hörku, gerðu árásir úr launsátri og lögðu gildrur.
62

 

Alvarado gat hinsvegar fært sér í nyt deilur sem ríktu milli Quiché- og Kaqchikel-indíána. 

Hann myndaði bandalag með þeim síðarnefndu og réðst á hina fyrrnefndu. Hann myrti 

leiðtoga Quiché-indíána Tecúm-Umán, nokkuð sem auðveldaði sigur hans á Quiché-

indíánunum og í kjölfarið voru hundruð þeirra hnepptir í þrældóm.
63

 Það sem einnig 

auðveldaði spænsku landvinningamönnunum sigur var að við komu þeirra voru Maya-

                                                           
55

 Sánchez Méndez: Historia de la lengua española en América, bls. 45. 
56

 Blouet og Blouet: Latin America and the Caribbean, A Systematic and Regional Survey, bls. 244.  
57

 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 10.  
58

 Sama bók, bls. 7.  
59

 Azevedo, M. M. 1992. Introducción a la lingüística española. Editorial Ariel, Barcelona, bls. 325 
60

 Palacios, A. 2008. El español en América: contactos lingüísticos en Hispanoamérica. Casa del Libro, 

Madríd, bls. 99. 
61

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 3. 
62

O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 10.  
63

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 3. 
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indíánarnir þegar orðnir veikburða vegna farsótta og ýmissa sjúkdóma, eins og stóru bólu, 

sem borist höfðu með fyrri landvinningamönnum Mexíkó.
64

  

Það sem einkenndi nýlendutímann var að bestu landsvæðin féllu í hendur einstakra 

landvinningamanna, – þeirra sem höfðu áunnið sér velvild hjá spænsku konungstjórninni. 

Indíánarnir þurftu því gjarnan að yfirgefa landsvæðin sem þeir höfðu ræktað kynslóð eftir 

kynslóð og voru neyddir til að vinna fyrir nýju landeigendurna.
65

  

Kaþólska kirkjan gegndi mikilvægu hlutverki á landvinningatímanum þar sem 

prestar fylgdu landvinningamönnunum og reyndu að koma á kristni meðal innfæddra.
66

 

Indíánarnir voru neyddir til að taka upp þessa trú og var fylgst náið með þeim svo þeir 

stunduðu ekki sín eigin trúarbrögð.
67

 Ein leiðin sem notuð var til að snúa Maya-indíánunum 

til kristinnar trúar var að byggja þorp þar sem indíánar voru þvingaðir til búsetu. Þessi þorp 

þjónuðu þó einnig þeim tilgangi að hafa handækt vinnuafl.
68

 Margir þeirra indíána sem tóku 

kristna trú héldu áfram að iðka sín eigin trúarbrögð í laumi. Ein afleiðing þessa var að 

einkenni kristinnar trúar og trúar Maya-indíánanna blönduðust.
69

 

Á miðri 16. öld gerði spænska krúnan konungsdæmið Gvatemala að hluta af 

umdæmi landstjórans í Mexíkó, eða Nýja Spáni. Konungdæmið taldi þau landsvæði sem 

síðar urðu að Kostaríka, Níkaragva, El Salvador, Hondúras, Gvatemala, Belís og syðsta 

hérað Mexíkó, Chiapas. Höfuðborg konungsdæmisins var borgin Antigua eða Santiago de 

Guatemala eins og hún hét þá.
70

 Nýlenduherrarnir notuðu valdastöðu sína til þess að styrkja 

yfirráð sín yfir indíánunum, fyrst með því að festa þrælahald í sessi og koma á stjórnkerfi 

sem byggði á svokölluðu hacienda eða búgarðafyrirkomulagi. Sú vinnustarfsemi sem gekk 

undir nafninu encomienda fólst í því að nýlenduherrum var úthlutað landsvæði og 

indíánum. Indíánarnir unnu á landsvæðunum og urðu að borga nýlenduherrunum skatt.
71

 

Það varð til þess að þeir höfðu engan tíma til þess að vinna á eigin landskikum. 
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 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 11.  
65

 Shea: Culture and Customs of Guatemala, bls. 5.  
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 Woodward: A Short History of Guatemala, bls. 18. 
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 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 12. 
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Oxford, bls. 357.  
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Indíánakonur urðu heimilishjálp hjá landvinningamönnunum, sem oft fól í sér kynferðislegt 

ofbeldi af hendi húsbóndans.  

Óróa gætti víða og oft sló í brýnu á milli ríkjandi afla og frumbyggjanna. Eftir miðja 

16. öld skipaði spænska konungstjórnin svo fyrir að indíánar fengju borgað fyrir vinnu sína. 

Það varð til þess að encomienda kerfið lagðist af og í staðin var komin á kerfi sem kallaðist 

repartimiento.
72

 Það fól í sér að vinnumönnum á aldrinum 16-60 ára var skipt upp í 

vinnusveitir sem störfuðu í námum og við önnur almenn verkamannastörf. Landi var einnig 

dreift til nýlenduherranna og Maya-indíánum var dreift á þessi landsvæði til vinnu.
73

 Þó 

þeir ættu að fá lágmarkslaun fyrir vinnu sína og gætu snúið aftur til síns heima eftir 

vinnutímabilið, þá var í raun aðeins um enn eina tegund af vinnuþrælkun að ræða. 

Vannæring, refsingar og sjúkdómar urðu til þess að mikið mannfall varð meðal indíána.
74

  

Lélegar samgöngur, miklar rigningar, reglulegir jarðskjálftar og aurskriður hægðu á 

framþróun verslunar og framleiðslu í Gvatemala. Þar að auki voru engar mikilvægar hafnir 

við landið.
75

 Efnahagsumsvif voru í minna lagi miðað við aðrar nýlendur Rómönsku- 

Ameríku. Fyrsta mikilvæga útflutningsvara Gvatemala var tóbak en Venesúela náði fljótt 

yfirhöndinni á þeim markaði. Þá tók við útflutningur á náttúrlegum dimmfjólubláum lit 

(indigo)
76

 sem var mikilvægur í textíliðnaði í Evrópu. Mið-Ameríka var þó ekki uppspretta 

mikilla auðæfa og þar af leiðandi hlaut álfan litla athygli frá spænsku konungsstjórninni.
77

 

Skortur á útflutningsvörum fyrir alþjóðlegan markað varð til þess að konungsdæmið 

hnignaði og féll í skuggann af mikilvægri málmframleiðslu frá Perú og Mexíkó.
78

  

Fólksfækkun í mörgum frumbyggjasamfélögum Rómönsku-Ameríku eftir 

landafundina átti rætur að rekja til þrældóms, smitsjúkdóma og síðast en ekki síst til 

kúgunar og illrar meðferðar á indíánunum. Afleiðingin var sú að byrjað var að flytja þræla 

frá Afríku til Nýja heimsins.
79

 Áætlað er að eftir komu Spánverjanna til Mið-Ameríku hafi 
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frumbyggjum álfunnar fækkað úr 14 milljónum í 2 milljónir yfir tímabil tveggja kynslóða.
80

 

Kúgun indíána var réttlætt með því að indíánar væru ánægðir þrátt fyrir fátækt og 

nauðsynlegt væri að hneppa þá í ánauð því annars myndu þeir ekki vinna. Þeir voru sagðir 

drykkjumenn og lifa lastafullu lífi og til að stemma stigu við því væri nauðsynlegt að 

skylda þá til vinnu.
81

  

Indíánar flúðu á afskekkt svæði og leituðust við að búa í dreifbýli.
82

 Þeir mynduðu 

lítil lokuð samfélög á hásléttunni og forðuðust samskipti við Spánverjana eftir fremsta 

megni. Þessi lokuðu samfélög eru talin ein helsta ástæða þess að Maya-indíánarnir og 

menning þeirra varðveittist í gegnum landvinninga- og nýlendutímann á meðan heilu 

frumbyggjasamfélögin hurfu á mörgum öðrum svæðum í Rómönsku-Ameríku.
83

 Samfélög 

indíána og afkomenda Spánverja hafa því alla tíð verið aðskilin og takmörkuð samlögun 

orðið þar á milli.
84

  

2.2 Sjálfstæði 

Á seinni hluta 18. aldar hafði spænska konungsveldið minnkað pólitísk umsvif og yfirráð í 

Mið-Ameríku með því að skipta álfunni í fimm svæði sem mynduð voru af stærstu 

samfélögum Spánverja, en allt frá nýlendutímanum hafði valdið einungis verið í höndum 

þeirra.
85

 Réttindi ladinóa voru takmörkuð og kreólar,
86

 sem voru afkomendur Spánverja en 

fæddir í Rómönsku-Ameríku, voru álitnir lægra settir og þurftu að horfa upp á landsvæði 

sín og ríkidæmi hverfa til hinna spænsku nýlenduherra. Þetta varð til þess að vaxandi ólga 

kom fram á meðal Gvatemalabúa á meðan franski keisarinn Napoleon Bonaparte reyndi að 

taka yfir spænsku konungstjórnina í upphafi 19. aldar.
87

 Árás Napoleons á Spán og hin 

pólitíska ólga sem fylgdi í kjölfarið markaði þannig upphafið að sjálfstæði nýlendanna í 

Rómönsku-Ameríku.
88

 Eftir að frelsisstríðinu í Mexíkó lauk lýsti Gvatemala yfir 
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sjálfstæði.
89

 Það var Gabino Gaínza, forseti dómstólsins í Gvatemala, sem gaf yfirlýsinguna 

um sjálfstæði landsins í september 1821 með því að ganga í bandalag með Mexíkó. Það 

liðaðist hinsvegar í sundur vegna innri deilna og þjóðþing Mið-Ameríku lýsti yfir sjálfstæði 

sínu 1823 með því að koma á fót Ríkjasambandi Mið-Ameríkulanda. Illa gekk hins vegar 

að finna stjórnskipulag sem hentaði og árið 1837 stóð 23 ára ólæs ladinói að nafni José 

Rafael Carrera fyrir uppreisn gegn hinni frjálslyndu stjórn Ríkjasambands Mið-

Ameríkulanda. Honum tókst að steypa stjórninni af stóli og tók sjálfur völd 1838.
90

 Í 

kjölfarið flosnaði Ríkjasamband Mið-Ameríkulanda upp og löndin Gvatemala (ásamt því 

landsvæði sem nú fellur undir Belís), El Salvador, Níkaragva, Hondúras og Kostaríka 

öðluðust sjálfstæði.
91

  

Staðreyndin er sú að sjálfstæði Mið-Ameríkuríkjanna breytti litlu fyrir flest þeirra 

því þó spænska konungsstjórnin væri ekki lengur við völd þá voru það opinberir starfsmenn 

af evrópskum uppruna sem stjórnuðu hagkerfum ríkjanna.
92

 Sjálfstæði Gvatemala kom sér 

einungis vel fyrir hina ráðandi yfirstétt sem þurfti ekki lengur að borga skatta til spænsku 

konungstjórnarinnar.
93

 Ladinóar sem áður höfðu verið álitnir lægra settir voru nú taldir 

æðri indíánum og fóru þeir smám saman að líta þannig á sig.
94

 Indíánar landsins voru áfram 

arðrændir af spænskum landeigendunum, kreólum og ladinóum en þeim hafði eins og vikið 

var að, tekist að hækka sig í tign í samfélaginu
95

 Þeir kröfðust víðáttumikilla landsvæða 

undir plantekrur til ræktunar afurða til útflutnings.
96

 Kaffi var víða ræktað, korn enn fremur 

og bananaekrur dreifðust frá Gvatemala og Kostaríka til Níkaragva og Hondúras. Til að 

bregðast við aukinni eftirspurn þá neyddu yfirvöld indíána til að yfirgefa svæði sín svo 

hægt væri að stækka landsvæðin sem tekin voru undir ræktun þessara afurða.
97

 Kaffi er og 

var ræktað á hálendi sem þýddi að stór landsvæði á hásléttunni þar sem indíánarnir héldu til 
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voru nýtt undir plantekrur.
98

 Þar að auki var komið á lögum sem fyrirskipuðu að indíánar 

væru skyldugir til að vinna á þessum plantekrum. Æðstu menn þorpanna voru neyddir til að 

samþykkja lög landeigenda. Ef þeir mótmæltu illri meðferð á þorpsbúum eða veittu viðnám 

þegar þeir voru sviptir landsvæði sínu var þeim grimmilega refsað. Fjölmargar 

uppreisnatilraunir gegn landeigendunum mistókust enda höfðu Spánverjar og ladinóar 

völdin í höndum sér.
99

  

Með byltingu árið 1871 komust frjálslyndir (sp. liberales) að stjórn landsins undir 

forystu Justo Rufino Barrios sem tók við völdum. Miðstéttin fór stækkandi og komið var á 

bættu samgöngukerfi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og stjórn efnahagsmála endurskoðuð.
100

 

Kúgun á frumbyggjum landsins hélt þó áfram.
101

  

2.3 Fyrri hluti 20. aldar 

Þegar Barrios var myrtur í átökum sem snerust um endurrein Ríkjasambands Mið-Ameríku 

árið 1885 héldu frjálslyndir völdum. Manuel Estrada Cabrera varð forseti 1898 og sat 

ólöglega við stjórn til 1920. Hann byggði efnahag landsins á nýtingu indíána sem vinnuafls 

auk þess að opna landið fyrir erlendum fjárfestingum. Undir hans stjórn gat bandaríska 

fyrirtækið United Fruit Company (UFCO) fengið víðáttumikil skattfrjáls landsvæði til 

umráða þar sem það kom á fót bananaplantekrum þar sem indíánar voru neyddir til að 

vinna fyrir lítið sem ekkert kaup.
102

 UFCO einokaði bæði framleiðslu og dreifingu 

banana.
103

  

Á 3. áratug 20. aldar var Gvatemala stjórnað af herforingjunum José María Orellana 

(1921-1926) og svo af Lázaro Chacón (1926-1930.) Þó nokkrar umbætur ættu sér stað 

undir þeirra stjórn þá auðvelduðu þeir UFCO að komast yfir víðáttumikil landsvæði. Enn 

og aftur var lítið tillit tekið til frumbyggja landsins. Sá hugsunarháttur var ríkjandi að það 

besta sem hægt væri að gera til að auka hagvöxt væri að nota indíána sem ódýrt vinnuafl.
104
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Verkalýðssamtök voru snemma tengd við marxisma og fyrsti kommúnistaflokkur 

Mið-Ameríku kom fram í Gvatemala árið 1924. Kröfur hans snerust um betri 

verkalýðslöggjöf. Háskólastúdentar urðu á sama tíma mikilvægt pólitískt afl. Byltingarnar í 

Mexíkó og Rússlandi urðu fyrirmynd námsmannanna sem vildu finna leiðir til að bæta úr 

samfélagslegum vandamálum landsins.
105

  

Herforinginn Jorge Ubico Castañeda varð einræðisherra árið 1931. Hann bendlaði 

allar tilraunir til samfélagslegra umbóta við kommúnisma,
106

 og tók harkalega á þeim sem 

skoruðu á stjórn hans. Morð, aftökur, langar fangelsisvistir og útlegð eyddu þannig allri 

andstöðu.
107

 Ubico tókst að koma jafnvægi á efnahagslífið með því að veita erlendum 

fjárfestum heppileg kjör og með því að neyða indíána til vinnuskyldu.
108

 Vakning varð 

meðal mið- og verkamannastétta sem ögruðu yfirráðum fámennisstjórnarinnar. Þar af 

leiðandi leituðu yfirvöld meira til hersins til að tryggja stöðu sína. Þessar aðstæður urðu til 

þess að herinn varð að enn voldugri valdastofnun en verið hafði.
109

 Stuðningur Ubicos við 

Bandamenn í heimsstyrjöldinni síðari olli því að vakning varð um hugmyndir um frelsi sem 

nutu stuðnings og vinsælda meðal menntaðra Gvatemalabúa. Stjórnarfar Ubicos sem 

einkenndist af einræði og kúgun var andstætt hugmyndum Bandamanna um framfarir og 

mannúð. Fylgjendur hugmynda Bandamanna sem voru að mestum hluta háskólanemar og 

aðrir róttæklingar fóru því að mótmæla stjórnarfari Ubicos í auknum mæli.
110

 

Í hinni svokölluðu Októberbyltingu 1944 var Ubico steypt af stóli. 
111

 Sá atburður 

markaði upphafið að friðsömu stjórnartímabili sem einkenndist af væntingum um betri tíð 

fyrir indíánasamfélög. Tímabilið er þekkt sem „Tíu ára vorið“ eða Los diez años de 

primavera (1944-1954), en þá fóru yfirvöld landsins fyrst að taka tillit til frumbyggja.
112

 

Stjórn þriggja manna hafði völdin í höndum sér þangað til Juan José Arévalo Bermejo var 

kjörinn forseti árið 1945. Hann kom á miklum samfélagslegum umbótum með því að 

hækka lágmarkslaun, afnema nauðungarvinnu á plantekrum og koma á frjálslyndri 
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verkalýðslöggjöf. Karlmenn og konur sem kunnu að lesa frá 18 ára aldri öðluðust 

kosningarétt.
113

 Hann reyndi einnig að losa efnahaginn undan UFCO án mikils árangurs.
114

 

Mikilvægasta verkefni hans var að koma á lögum um endurskiptingu landsvæða árið 

1952.
115

 Gvatemalskir landeigendur, íhaldið og bandarískir viðskiptajöfrar héldu því fram 

að þessi nýja skipting væri eftir stöðlum kommúnismans þó þeim væri einungis ætlað að 

dreifa ónotuðu landsvæði til indíána sem ekki höfðu aðgengi að landi til að bæta lífskjör 

þeirra.
116

  

Endalok stjórnartíðar Ubicos stuðluðu að því að þeir sem farið höfðu í útlegð sneru 

til baka, sem aftur hafði áhrif til aukinnar pólitískrar virkni. Þeir komu með vinstrisinnaðar 

áherslur, tóku þátt í starfsemi verkalýðshreyfinga og í kjölfarið festu leiðtogar kommúnista 

sig í sig í sessi innan ýmissa þeirra upp úr 1950.
117

 Stuðningur forsetans, Juan José Arevalo 

Bermejo, við verkalýðinn og bændur, sem og linkind hans gagnvart kommúnistum urðu til 

þess að deilur spruttu milli hans og fylgjenda fyrri stjórnar.
118

 Á þeim fimm árum sem 

Arévalo sat á forsetastóli upplifði hann 22 uppreisnir af hendi hersins.
119

 Kaþólska kirkjan 

sem löngum hafði verið bandamaður landeigenda og íhaldsins tók þátt í mótmælum gegn 

stjórninni. UFCO hóf einnig herferð í Bandaríkjunum fyrir því að bendla stjórn Gvatemala 

við kommúnisma.
120

  

Jacobo Arbenz Guzmán tók við af Arévalo sem forseti 1951. Hann kom á umbótum 

í landbúnaði og gerði upptæk stór landsvæði sem UFCO hafði til umráða og deildi þeim 

meðal fólksins. Auknar yfirlýsingar í anda kommúnisma frá gvatemölsku stjórninni fóru að 

valda viðbrögðum í Bandaríkjunum. Októberbyltingin 1944 sem bendluð var við kalda 

stríðið varð til þess að herinn, ráðendur kaffiframleiðslunnar, kaþólska kirkjan og erlendir 

fjárfestar lögðust á eitt með Bandaríkjunum um að enda hið tíu ára umbótatímabil.
121

 Það 

var svo árið 1954 sem bandaríska leynilögreglan CIA gerði innrás í landið með stuðningi 
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nokkurra herforingja og UFCO fékk landsvæði sín aftur.
122

 Í kjölfarið fylgdi tímabil 

miskunnarlausra herforingjastjórna. Sú von sem hafði vaknað um bjartari daga fyrir 

frumbyggja landsins varð brátt að engu. 

2.4 Stríðstímar  

Eftir að Árbenz Guzmán var steypt af stóli tók stjórn frjálslyndra kaffiræktenda, 

landeigenda og erlendra kapítalista völdin aftur í sínar hendur undir verndarvæng hersins.
123

 

Árið 1954 tók Castillo Armas við forsetastólnum og sat þar til 1957 þegar hann var myrtur. 

Hans helsta viðfangsefni hafði verið að eyða öllum kommúnistaáhrifum í landinu.
124

 Eftir 

að Armas var myrtur af einum varðmanna sinna gekk Gvatemala inn í tímabil sem 

einkenndist af óstöðugleika, útbreiddri hryðjuverkastarfsemi og ógnum. Árið 1958 stóð 

herinn fyrir kosningum þar sem herforinginn José Miguel Ramón Ydígoras bar sigur úr 

bítum.
125

 Í nóvember 1960 bældi Ydígoras niður uppreisn ungra liðsforingja sem braust út í 

höfuðborginni. Þó sú uppreisnin hafi mistekist þá markaði hún upphafið að 

uppreisnarhreyfingunni 13. nóvember (MR-13), sem samanstóð af þeim sem höfðu lifað 

hana af og hófu skæruhernað sem átti eftir að standa í áratugi.
126

 Þessi uppreisn markaði 

jafnframt upphafið að hinum blóðugu átökum sem áttu eftir að standa yfir næstu 30 árin.  

Eitt helsta einkenni gvatemalsks þjóðfélags eftir 1960 voru grimmileg 

mannréttindabrot.
127

 Tveir sjálfstætt starfandi herþjálfaðir hópar, svokallaðir paramilitares 

sem gengu undir nöfnunum Mano Blanca
128

 og Ojo por Ojo,
129

 fóru um samfélagið, 

pyntuðu og drápu. Þeir störfuðu sjálfstætt frá yfirvöldum og her, þó ljóst þyki að þeir hafi 

unnið fyrir þessar stofnanir. Þúsundir einstaklinga sem mótmæltu kúgunaraðferðum hersins 

týndu lífi eða hurfu og staðfest hefur verið að fyrrnefndir hópar stóðu bak við þá 

verknaði.
130
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Þegar vinstrimenn eins og Arévalo fyrrum forseti sneru úr útlegð jókst pólitísk ólga 

í landinu. Tilkynning Arévalos um að hann ætlaði að bjóða sig fram til forseta olli sterkum 

viðbrögðum meðal hægrisinnaðra. Lélegur árangur Ydígoras við að veita andstæðingum 

mótspyrnu urðu til þess að herforingjar steyptu honum af stóli árið 1963. 

Varnamálaráðherrann Enrique Peralta Azurdia lýsti yfir umsátursástandi og kom á 

herforingjastjórn. Vinstrisinnaðir stjórnmálamenn áttu á hættu að vera handteknir, gerðir 

útlægir eða myrtir hvar sem til þeirra náðist.
131

 Peralta Azurdia leyfði svo frjálsar kosningar 

árið 1966. Frambjóðandi uppreisnarflokksins (Partido Revolucionario), Julio César 

Méndez Montenegro, vann kosningar og tók við völdum. Þó herinn leyfði Méndez að sitja 

á forsetastóli þá þýddi það ekki að hann fengi að stjórna. Í forsetakosningunum árið 1970 

bar ofurstinn Carlos Arana Osorio sigur úr býtum og árið 1974 settist herforinginn Kjell 

Laugerud García á forsetastól til ársins 1978. Það sem einkenndi stjórnartíð Arana og 

Laugerud var að spilling, samfara vaxandi efnahagsþenslu og ríkidæmi herforingja sem 

náði nýjum hæðum á meðan alþýða manna bjó við mikla fátækt.
132

 

En það voru ekki bara stjórnmálin sem léku Gvatemala grátt. Árið 1976 létu um 

þrjátíu þúsund manns lífið í miklum jarðskjálfta í landinu. Sjötíu þúsund manns slösuðust 

og meira en milljón manna var heimilislaus. Afleiðingar skjálftans juku á spennu í 

samfélaginu þar sem stór hluti íbúa lifði við enn verri aðstæður en áður. Á sama tíma kom 

fram á sjónarsviðið ný skæruliðahreyfing sem gekk undir nafninu Ejército Guerrillero de 

los Pobres (EGP)
133

 á svæði Quiché-indíánanna. Í kjölfarið fylgdi önnur skæruliðahreyfing: 

La Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
134

 Markmið hersins var að útrýma þessum 

skæruliðahreyfingum og voru vinnubrögð hersins hrottaleg. Karlar, konur og börn voru 

drepin í stórum stíl, en yfirleitt var þetta friðsamt bændafólk sem vissi varla um hvað átökin 

snerust. Fyrst þá fóru fréttir um þau mannréttindabrot sem framin voru í landinu að berast 

til Bandaríkjanna og víðar. Í kjölfarið hætti ríkistjórn Bandaríkjanna herstuðningi við 

Gvatemala, aðallega vegna þrýstings frá mannréttindasamtökum.  
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Þegar herforinginn Romeo Lucas García tók við sem forseti 1978, versnaði ástandið 

enn frekar. Kúgunin jókst og spillingin hélt áfram þar sem efnahagsstjórnin var í höndum 

fámennrar elítu hástéttarinnar.
135

 Njósnurum var komið fyrir um allt land til að uppljóstra 

um alla þá sem álitnir voru kommúnistar og átti það við um flesta þá sem voru andsnúnir 

herforingjastjórninni.
136

 Vopnuð barátta gegn skæruliðum og þeim sem taldir voru vera 

með áróður gagnvart yfirvaldinu jókst, þar með taldir voru indíánar sem bjuggu nálægt 

svæðunum þar sem skæruliðahreyfingar héldu til. Þó fræðimenn viðurkenndu fúslega að 

Maya-indíánar væru hluti af samfélaginu og ættu að vera álitnir sambærilegir ladinóunum 

var samt sem áður stærstur hluti þeirra sem sátu í ríkistjórn íhaldssamir ladinóar sem héldu 

í þá hugmyndafræði að indíánar væru lægra settir en hvítir vegna kynþáttar síns.
137

 

Skæruliðasamtökin sem héldu til á hásléttunni nutu í upphafi lítins stuðnings indíána á 

svæðinu. En þegar hrottafengar árásir hersins á þorp þeirra urðu algengnari flúðu margir 

bændur heimili sín og þátttaka Maya-indíána í skæruhernaðinum fór vaxandi. Árið 1978 

sameinuðust ýmsar hreyfingar indíána í samtökin Comité de Unidad Campesina (CUC).
138

 

Samtökin reyndu að mótmæla ástandinu með friðsamlegum hætti en án þess þó að bera 

mikinn árangur úr bítum. Voveiflegur atburður átti sér stað árið 1980 þegar hópur Maya-

indíána á vegum CUC fór í kröfugöngu frá hásléttunni til höfuðborgarinnar. Þeir ásamt 

námsmönnum og öðrum grasrótarhreyfingum yfirtóku spænska sendiráðið til að opinbera 

þau grimmdarverk sem áttu sér stað í þorpunum þeirra. Eldur var borinn að og 39 bændur 

og stuðningsmenn þeirra brunnu inn í sendiráðinu eftir að hersveitir réðust þar inn og 

kveiktu í þrátt fyrir mótmæli spænska sendiherrans. Meðal þeirra sem létust var faðir 

Rigobertu Menchú, Vicente Menchú. 
139

 Rigoberta lýsir þessum atburði í frásögn sinni: 

Ýmsar sögusagnir urðu til um atburðinn, t.d. að bændurnir hefðu verið vopnaðir, 

að þeir hefðu kveikt í sér sjálfir og þar fram eftir götunum. Hvorki ég né hinir 

félagarnir vissum hvað var satt því enginn þeirra sem tóku yfir sendiráðið lifði 

það af. Allir létust, bæði þeir félagar sem samstilltu aðgerðirnar og þeir sem 
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vöktuðu svæðið. Nokkrir voru skotnir annars staðar í borginni eftir atburðinn í 

sendiráðinu.
140

 

Lucas García herforingi var síðar látinn víkja fyrir José Efraín Ríos Montt (1982-1983).
141

 

Þegar Ríos Montt tók við völdum breyttust starfshættir herstjórnarinnar. Á yfirborðinu 

gerði hann tilraunir til að draga úr spillingu og hvatti til siðferðislegra umbóta. Athafnir 

dauðasveitanna urðu fátíðari þó að harðlínustefna Ríos Montts gagnvart glæpamönnum yrði 

til þess að gagnrýnisraddir mannréttindasamtaka urðu háværari. Hann og liðsforingjar hans 

gerðu allt hvað þeir gátu til að viðhalda valdastöðu hersins í samfélaginu og trúðu því að 

spilling og misnotkun gætu ógnað stöðugleika hervaldsins.
142

 Montt notaði vald sitt til þess 

að styrkja mátt mótmælendakirkjunnar, sem varð til þess að þúsundir Maya-indíána tóku 

upp mótmælendatrú þar sem þeir héldu að ef þeir tilheyrðu sömu trú og forsetinn yrði þeim 

hlíft við ofbeldinu.
143

 En eins og Rigoberta Menchú segir frá í bók sinni, var ekkert lát á 

manndrápum í indíánasamfélögum og var stöðugur straumur flóttamanna til Mexíkó.
144

  

Þó ekki sé vitað um nákvæman fjölda fórnarlamba herforingjastjórnanna á þessum 

tíma þá er talið að um hundrað þúsund Maya-indíánar hafi látið lífið vegna pyntinga og 

ofsókna af völdum hersins. Stór hluti indíánanna flúðu til fjalla og skóga, eða fóru í útlegð. 

Sumir fræðimenn og sagnfræðingar hafa haldið því fram að sú aðferð sem herinn beitti á 

þessum árum hafi þjónað þeim tilgangi að útrýma indíánum landsins svo að samfélagið 

gæti orðið nútímalegra og „án indíána.“
145

 

Mannréttindasamtökin Americas Watch og Amnensty International birtu árið 1982 

tölur um að minnsta kosti fimmtíu þúsund hefðu verið myrtir, um 200 þúsund væru í útlegð 

í Mexíkó og að um milljón í viðbót væri í felum í fjöllum, skógum og hverfum höfuðborgar 

Gvatemala. Til að stöðva þessa þróun hóf herinn nýjar aðgerðir til þess að bæta eftirlit á 

dreifbýlissvæðum og að koma í veg fyrir hugsanlegan stuðning við skæruliðana.
146

 Einn 

þáttur í þeim aðgerðum var að byggja upp þorp þar sem skelfingu lostnum indíánum var 
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komið fyrir og þeir látnir viðurkenna að kommúnistar væru illmenni og látnir játa dyggðir 

hersins. Íbúar stærstu þorpanna voru látnir flytja sig yfir á ákveðin svæði þar sem 

hermennirnir gætu fylgst með þeim og gengið úr skugga um að þeir væru ekki í 

samskiptum við skæruliða. Þar að auki var komið á fót kerfi vaktmanna í hverju þorpi sem 

fólst í því að allir karlmenn á aldrinum 16-60 ára voru látnir standa vakt í þorpunum og 

þurftu að tilkynna allar grunsamlegar athafnir og ferðir manna. Ef vaktmenn sinntu ekki 

störfum sínum að áliti hersins áttu þeir á hættu að vera pyntaðir eða drepnir.  

Herinn reyndi jafnhliða að bæta ímynd sína frammi fyrir indíánunum með því að 

dreifa mat, lyfjum og með því að endurbyggja þorp þeirra, en það var einungis gert í þeim 

tilgangi að indíánarnir gætu ekki ræktað landsvæði sín og væru þannig fjárhagslega háðir 

hernum.
147

 Þó valdatími Montt stæði aðeins yfir í 18 mánuði voru afleiðingar hans á 

indíánabyggðirnar á hásléttunni skelfilegar. Montt tókst að láta eyða hundruðum þorpa og 

herinn tók völd í þeim þorpum sem eftir voru og reyndu að grafa undan fornum siðum og 

venjum indíánanna með því að sannfæra þá um að kjör þeirra myndu batna ef þeir tæku upp 

lífsstíl ladinóa.
148

 

En kúgunin kallaði á viðnám og í janúar 1982 sameinuðust vinstriöflin í Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca
149

 (URNG) sem voru einskonar regnhlífasamtök 

skæruliða. Það var svo 8. ágúst 1983 sem Montt var steypt af stóli og varnarmálaráðherrann 

Oscar Humberto Mejía Victores tók völdin í sínar hendur. Miklar efnahagsþrengingar 

steðjuðu að landinu og aukin gagnrýni kom fram, bæði innanlands og utan, á grimmdarverk 

hersins. Hvoru tveggja urðu til þess að herstjórnin ákvað að veita borgurum aukið vald með 

tiltölulega frjálsum kosningum 1984.
150

 Sama ár voru stofnuð mannréttindasamtökin El 

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
151

 en hlutverk þeirra var að sinna aðstandendum hinna 

þúsunda myrtu.
152
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Til að gera langa sögu stutta urðu mikilvægar breytingar í Gvatemala þegar Marco 

Vinicio Cerezo Arévalo var kjörinn forseti í lýðræðislegum kosningum árið 1985 en slíkt 

hafði ekki gerst í tvo áratugi. Í kjölfarið sneru margir Gvatemalabúar aftur heim úr 

útlegð.
153

 Herinn hafði áttað sig á því að breytinga væri þörf til þess að landið gæti 

nútímavæðst. Öflug mótmæli á alþjóðavísu höfðu einnig mikið að segja.
154

  

Tíundi áratugurinn var tímabil jákvæðra breytinga fyrir Gvatemala og Maya-indíána 

landsins. Fórnarlömb stríðsins og ættingjar þeirra urðu virkir þátttakendur við 

endurvakningu gvatemalsks borgarasamfélags og lýðræðis.
155

 Skipuleggjendur meðal 

bænda, skæruliða og kaþólskra róttæklinga unnu að því að bæta kjör bænda á hásléttunni.
156

 

Árið 1995 höfðu Sameinuðu þjóðirnar umsjón með samningaviðræðum um frið á milli 

yfirvalda og skæruliðahreyfinganna. Á sama tíma náðist samkomulag um að virða réttindi 

indíána.
157

 Álvaro Arzú sem kjörinn var forseti árið 1996 einsetti sér að koma á friði við 

skæruliðana en þeir höfðu endanlega tapað stríðinu við herinn. Eftir röð samningaviðræðna 

var skrifað undir formlegan friðarsáttmála við skæruliðasveitina URNG í Gvatemalaborg 

29. desember árið 1996. Þannig var bundinn endir á hið 36 ára borgarastríð sem grandað 

hafði hundrað þúsund Gvatemalabúum að því að talið er.
158

  

Þó margt hafi breyst til betri vegar eftir lok stríðsins þá er enn ýmislegt sem mætti 

betur fara. Enn þann dag í dag búa hundruð þúsunda indíána við bág kjör enda Gvatemala 

eitt fátækasta land Rómönsku-Ameríku. Fátækir ladinóar og Maya-indíánar sem flutt hafa 

frá heimkynnum sínum búa við slæmar aðstæður í höfuðborginni og öðrum stærri borgum 

landsins. Glæpatíðni er há og atvinnulausir hermenn hafa snúist til glæpa og ofbeldis. Árið 

2007 voru íbúar Gvatemala sem voru myrtir 41. 8 manns af hverjum hundrað þúsund 

íbúum í samanburði við Bandaríkjamenn þar sem hlutfallið var 5. 6 af hverjum hundrað 

þúsund íbúum.
159

 Við upphaf 21. aldar eru ofbeldi og mannréttindabrot ennþá til staðar og 
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aðgerðasinnar úr röðum námsmanna, fræðimanna, verkalýðsforkólfa, presta og nunna hafa 

sætt ofsóknum.
160

  

Stjórnvöld Gvatemala, eins og annarra Mið-Ameríkuríkja, þurfa því að takast á við 

ýmsar ögrandi áskoranir við upphaf nýrrar aldar, ekki síst aukningu á ólögmætri starfsemi, 

til dæmis á eiturlyfjasmygli og peningaþvætti. Stærsta áhyggjuefnið er samt sem áður hin 

mikla fátækt og samfélagslegi ójöfnuður.
161

 500 ár eru frá landafundum Spánverja og 

síðustu 200 ár hafa Gvatemalabúar lifað sem sjálfstæð þjóð. Þrátt fyrir það er eignarréttur 

landsvæða enn helsta hindrunin fyrir bættum lífsskilyrðum indíána og annarra fátækra 

Gvatemalabúa.
162

 Enn er því langt í land í réttindabaráttu þeirra fyrir bættum kjörum, 

nokkuð sem vekur sértaka athygli þegar haft er í huga að indíánar eru yfir helmingur íbúa 

landsins.  

 

Central Intelligence Agency. 2007. The World Factbook. Sótt 20. ágúst 2011 af 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html 
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3 Málsamfélag Gvatemala 

Spænska var innleidd í löndum Nýja heimsins undir lok 15. aldar.
163

 Ana Isabel García 

Tesoro minnir okkur þó á að það reyndist erfitt verk að kenna hinum mismunandi 

indíánaættbálkum í Gvatemala spænsku, enda töluðu frumbyggjarnir ólík tungumál 

innbyrðis. Útbreiðsla spænskunnar í landinu var þar af leiðandi bæði erfið og seinleg.
164

 Í 

því samhengi gerir John M. Lipski að umtalsefni að indíánar landsins voru fjölmargir og 

því ómögulegt að umbreyta samfélögum þeirra algerlega að spænskri fyrirmynd.
165

 

Trúboðar lærðu indíánamál í þeim tilgangi að eiga auðveldara með að ná til indíánanna. 

Þeir sáu hagkvæmni í því að taka upp tungumál sem ólíkir ættbálkar gætu skilið.
166

 

Tungumálið nahuatl var tungumál heimsveldis Asteka-indíánanna. Við komu 

Spánverjana var það að einskonar millimáli sem notað var í samskiptum 

landvinningamannanna við ólíka indíánaættbálka.
167

 Vert er að geta þess að fyrir komu 

Spánverjanna til Nýja heimsins áttu sér stað mikil samskipti milli Maya-indíána og Nahua-

indíána vegna verslunar og viðskipta.
168

 Voldugasti Nahua-ættbálkurinn voru Mexica-

indíánarnir, einnig þekktir sem Astekar.
169

 Sem afleiðing þessara samskipta hafa verið tekin 

upp ýmis tökuorð úr tungumálinu nahuatl meðal Maya-indíána og hafa þau borist yfir í 

spænskuna sem töluð er í Gvatemala. Samt sem áður höfðu menning og tungumál Nahua-

indíána ekki jafn mikil áhrif og í löndunum í kring þó hópar indíána sem töluðu tungumálin 

nahuatl og pipil hafi sest að í héruðum á suðvesturströnd landsins. Tungumál Maya-indiána 

voru því aldrei yfirtekin af tungumálinu náhuatl líkt og átti sér stað í El Salvador og 

Hondúras.
170

 Það vekur athygli að fjölmargir Gvatemalabúar tala enn frumbyggjamál þrátt 

fyrir skipulagðar aðgerðir í margar aldir til þess að fá þá til að taka upp spænsku. Ein 
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ástæðan er sú að fá tækifæri voru fyrir frumbyggja til að læra spænsku fullkomlega.
171

 

Önnur afgerandi ástæða er sú að ladinóar
172

 sem voru afkomendur indíána og Spánverja 

hefðu hugsanlega getað einfaldað upptöku spænsku, en þeir héldu sig fyrir utan 

indíánasamfélögin vegna betri samfélagslegrar stöðu sinnar.
173

 Þar að auki hófst 

tvímálakennsla seint í landinu og mun seinna en til dæmis í nágrannalandinu Mexíkó.
174

 

Einnig ber að nefna að engar mikilvægar hafnir voru við Kyrrahafsströnd landsins og þar af 

leiðandi varð Gvatemala látið nær algjörlega afskiptalaust af spænsku konungstjórninni.
175

 

Því varð það svo að af öllum Mið-Ameríkuríkjunum reyndist erfiðast að gera spænsku að 

opinberu máli í Gvatemala. Vegna einangrunar breyttist spænskan sem þar var töluð hægar 

heldur en í hinum nýlendunum. Enn önnur ástæða fyrir því hversu erfiðlega gekk að festa 

spænskuna í sessi í landinu var sú að þau svæði sem landvinningamönnunum var úthlutað 

til ræktunar reyndust ekki jafn arðbær og í öðrum nýlendum.
176

  

Þó orðnotkun spænskunnar í Mið-Ameríkuálfunni sé að stærstum hluta sú sama þá 

hefur hvert land álfunnar sinn sérstaka orðaforða og málfræðilegu sérkenni. Þau orð sem 

eru einkennandi fyrir hvert land fyrir sig viðkoma siðum, venjum, starfi og mataræði 

tiltekins þjóðfélags.
177

 Í Gvatemala eru til að mynda ýmis orð og hugtök sem aðeins eru 

notuð þar í landi.
178

 Hafa ber í huga að málfar einstaklinga frá sömu borg getur einnig verið 

ólíkt innbyrðis, allt eftir starfsviði, uppruna og stéttum. Því er talað um mismunandi 

afbrigði spænsku eftir löndum og héruðum.
179

 Sá sem heimsækir Gvatemalaborg upplifir að 

Gvatemala sé spænskumælandi land á meðan sá sem ferðast til afskekktra indíánaþorpa fær 
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þá tilfinningu að indíánamál séu allsráðandi.
180

 Gvatemölsk spænska miðast aðallega við 

talmál mið- og efristétta höfuðborgarinnar og þéttbýliskjarnanna í kring.
181

 Mállýskur í 

Gvatemala eru tengdar tveimur meginsvæðum; annað svæðið er vesturhluti landsins, 

hálendishlutinn og dalurinn við Sierra Madre fjallgarðinn þar sem höfuðborgin er staðsett. 

Hitt svæðið er austurhlutinn, láglendis– og hitabeltissvæði. Málfarið þar einkennist af 

slökun á framburði sérhljóða og ákveðinni íhaldssemi í orðnotkun. Uta Lausberg
182

 

aðgreinir til viðbótar tvær mállýskur sem fyrirfinnast á þeim svæðum sem töluð eru 

tungumál Maya-indíánanna og jafnframt í norðurhéraðinu Petén.
183

 Hin svokallaða 

„alþýðuspænska“ í Gvatemala endurspeglar áhrif frumbyggjamála og takmarkaðrar 

menntunar í spænsku. Þegar fjallað er um gvatemalska „alþýðuspænsku“ er átt við þá 

spænsku sem töluð er í suðvesturhéruðum landsins við landamæri Hondúras og El 

Salvador.
184

 Í Petén eru Maya-tungumál allsráðandi, en spænskan sem þar fyrirfinnst er lík 

þeirri sem töluð er á Yucatán-skaganum í Mexíkó.
185

  

Til að skilja betur aðstæður og frásögn Rigobertu Menchú verður hér á eftir fjallað 

stuttlega um tungumál Maya-indíána og þau málsvæði þar sem tungumál Maya-indíána og 

spænska „mætast“ (sp. contacto de lenguas). Síðan verður litið á stöðu þessara tungumála á 

okkar dögum.  

3.1 Tungumál Maya-indíána  

Tungumál Maya-indíána tengjast stórri málfjölskyldu sem hafði mikil áhrif á 

forkólumbískum tíma á því landsvæði sem nær frá Mið-Mexíkó til Belís. Þessi tungumál 

rekja uppruna sinn til tungumálsins Proto-Maya sem talið er að hafi verið notað fyrir um 

fimmþúsund árum.
186

 Meðal tungumála Maya-indíánanna voru áður til ýmis afbrigði sem 

nú er lítið vitað um eða hafa algjörlega horfið.
187

 Uppruni tungumálanna er enn óljós. Sumir 

fræðimenn vilja flokka tungumál Maya-indíána með tungumálinu nahuatl sem er af uto-
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asteka málafjölskyldunni og var talað af Asteka-indíánum í Mexíkó. Aðrir vilja flokka 

tungumálin í Maya-quiché málafjölskylduna út frá stofni Maya-zoque málanna.
188

  

Nú á dögum eru tungumál Maya-indíána næst útbreiddustu tungumálin meðal 

frumbyggja Rómönsku-Ameríku og er talið að þau hafi um sex milljónir málnotendur sem 

fyrirfinnast aðallega í Gvatemala og syðstu héruðum Mexíkó.
189

 Einnig fyrirfinnast 

málsamfélög Maya-indíána á ákveðnum svæðum í Hondúras og El Salvador.
190

 Vert er að 

hafa í huga að tengslin milli tungumála Maya-indíána og spænsku í Gvatemala hafa 

ákveðna sérstöðu þar sem töluð eru yfir tuttugu frumbyggjamál fyrir utan opinbera málið 

sem er spænska.
191

 Tungumál Maya-indíánanna eru þar af leiðandi enn þann dag í dag töluð 

sem fyrsta eða annað mál af meira en fjórum milljón indíána í Gvatemala.
192

 Meðal þeirra 

frumbyggjamála sem enn eru töluð í Gvatemala eru fjögur afbrigði af tungumálinu quiché, 

sex afbrigði af tungumálinu mam, fjögur af tungumálinu pocomam, tvö afbrigði af 

tungumálinu chol og þar að auki nokkur mismunandi pipil-tungumál.
193

 Hafa ber í huga að 

þó hér sé talað um mismunandi tungumál Maya-indíána, er yfirleitt ekki talað um tungumál 

Maya-indíánanna sem mismunandi tungumál heldur mállýskur án samræmanlegrar og 

samhangandi málfræðilegrar uppbyggingar.
194

 Þau tungumál Maya-indíána sem hafa flesta 

málnotendur (yfir 400.000) eru tungumálin, quiché, queqchí, mam og kakchiquel. Tungmál 

Maya-indíána sem hafa færri málnotendur (undir 100.000) eru canjobal, poqomchí, ixil, 

achi, tzutuhil, popti og chuj. Svo eru tungumál sem hafa enn færi málnotendur (undir 

15.000) en það eru tungumálin akateko, awakateko, chorti, itza, mopan, poqomam, 

sakapulteko, sipakapense, tektiteko og uspanteko.
195
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A Cedepca Publication. Febrúar 2010.Guatemala in Context. Sótt 10. júlí 2011 af 

http://www.cedepca.us/documents/guatemala_in_context.pdf 

Kort af málsvæðum frumbyggjamála í Gvatemala. 

Á okkar dögum eru stærstu tungumál Maya-indíánanna í sterkri stöðu og hafa fjölda 

málnotenda. Þau tungumál Maya-indíána sem tilheyra minni málsamfélögum eiga 

hinsvegar á hættu að deyja út.
196

 Helmingur landsmanna talar ekki spænsku og ef þeir tala 

hana, þá er það sem annað mál.
197

 Staða spænskrar tungu gagnvart indíánamálunum er þó 

jafnframt sterk og hefur í gegnum aldirnar verið tákn um mátt hinna ráðandi, ladinóanna.
198

 

Þar sem Gvatemala hefur eitt hæsta hlutfall frumbyggja í allri Rómönsku-Ameríku er ekki 

að undra að stór hluti landsmanna eru tvítyngdir, þ.e. tala spænsku og einhvert 
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frumbyggjamálanna.
199

 Í framhaldi verður fjallað um þau málsvæði þar sem töluð eru bæði 

tungumál Maya-indíána og spænska. 

3.2 Málsvæði þar sem tungumál Maya-indíána og spænska mætast  

Samkvæmt José Ignacio Hualde Antxon Olarrea og Anna María Escobar búa málnotendur 

eins ákveðins tungumáls stundum á sama svæði og málnotendur annars tungumáls, hvort 

sem það er innan ákveðins héraðs eða samfélags. Þá er talað um „samband tungumála“ eða 

að „tungumál mætist“ (sp. contacto de lenguas). Sem afleiðing er ekki óalgengt að á 

þessum svæðum fyrirfinnist tvítyngdir málnotendur.
200

 Í því samhengi benda Milagros 

Aleza Izquierdo og José María Enguita Utrilla á að blöndun fólks og ólíkra 

menningarheima eru helstu ástæður fyrir því að málfarsbreytingar eigi sér stað.
201

  

Á milli borganna Quetzaltenango og Cobán eru málsvæði þar sem greina má áhrif 

tungumála Maya-indíána í spænskunni sem þar er töluð. Einkenni þessa 

„tungumálasambands“ er svipað þeim sem fyrirfinnast í suður-Mexíkó, sérstaklega á 

Yucatán-skaganum þar sem einnig eru töluð tungumál Maya-indíána og spænska. Það sem 

einkennir þessi málsvæði er að greina má áhrif frá hinum ólíku tungumálum Maya-

indánanna sem þar fyrirfinnast og geta einkennin náð yfir í talmál tvítyngdra jafnt sem 

eintyngdra.
202

 Sumir indíánar eru málfærir á nokkrum tungumálum Maya-indíána þó að 

þeir noti frekar spænsku þegar þeir eiga samskipti við ólíka ættbálka. Vægi tvítyngi er þar 

af leiðandi mismikið eftir málnotendum. Samkvæmt García Tesoro er hægt að skipta 

tvítyngdum einstaklingum í tvo hópa. Í fyrri hópnum eru þeir sem tala góða spænsku og 

eitthvert tungumál Maya-indíánanna og nota þau eftir atvikum. Yfirleitt eru það 

skólagengnir einstaklingar sem gegna faglærðum störfum. Í síðari hópnum eru einstaklingar 

sem hafa lært spænsku á óformlegan hátt og af hagkvæmisástæðum og nota hana lítið í 

daglegu lífi. Stærsti hluti þessa hóps samanstendur af eldra fólki sem hefur unnið sem 

bændur eða ómenntaðir verkamenn.
203
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Á 20. öld hafa tvítyngdir einstaklingar í Gvatemala orðið meira áberandi en áður. Í 

gengum tíðina hefur það hinsvegar verið svo að karlmenn sem eru Maya-indíánar og taka 

virkan þátt í þjóðfélaginu eru tvítyngdir á meðan konur þeirra sem eru heimavinnandi eru 

eintyngdar. Á síðustu áratugum eru indíánakonur hinsvegar í auknum mæli farnar að afla 

sér menntunar og vinna utan heimilis.
204

 Tvítyngdir Maya-indíánar tala yfirleitt móðurmál 

sín heima við en læra spænsku til þess að geta haft aðgang að menntakerfinu og/eða til að 

eiga auðveldara aðgengi að samfélagi ladinóanna.
205

 Þannig hafa Maya-indíánar oft á 

tíðum séð sig tilneydda til að læra hið opinbera mál, spænskuna. Það er þó oft ekki fyrr en á 

fullorðinsárum sem þeir læra spænsku og þá á óformlegan hátt, til dæmis í viðskiptum, við 

vinnu á búgörðunum, eða þegar þeir gegna herþjónustu. Sem afleiðing af því hafa þessir 

málnotendur aðeins lært takmarkaða spænsku og oft blandað hana orðum úr eigin 

móðurmálum.
206

 

3.3 Orðaforði úr tungumálum Maya-indíána  

Samkvæmt Izquierdo og Enguita Utrilla hafa „fólksflutningar, nýlendustofnanir og yfirráð 

ólíkra menningarheima yfir öðrum samfélögum haft í för með sér blöndun á sérkennum 

ólíkra tungumála og þá sérstaklega í orðnotkun.“
207

 Að sama skapi minnir Miguel Ángel 

Quesada Pacheco okkur á að þau indíánamál sem töluð eru í Mið-Ameríku komust aðeins 

fyrir stuttu í tengsl við spænskuna. Þar af leiðandi eru almennt mikil áhrif indíánamála á 

spænsku þar sem þessi tungumál mætast og þá sérstaklega í notkun orða og hugtaka.
208

 Í 

því samhengi er fjöldi orða úr móðurmáli Rigobertu Menchú sem fléttast inn í frásögn 

hennar þegar hún lýsir menningarheimi Maya-indíána á hásléttunni. Lipski bendir 

hinsvegar á að tungumál Maya-indíána hafi ekki haft jafn mikil áhrif á spænskuna í 

Gvatemala og ætla mætti miðað við fjölda þessara tungumála.
209
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Þegar spænsk tunga var tekin upp í Nýja heiminum var hún fljót að laga sig að ólíku 

umhverfinu og þörfum þeirra sem töluðu málið.
210

 Á tímum landafundanna voru jafnframt 

tekin upp ýmis orð og hugtök frá tungumálum eyjanna í Karíbahafi.
211

 Ein helsta ástæðan 

var sú að skortur var á spænskum hugtökum yfir þau sérkenni sem einkennandi voru fyrir 

náttúru og menningararfleið frumbyggja álfunnar.
212

 Orð frumbyggjana voru þar af leiðandi 

notuð til að lýsa þeim fyrirbærum sem landvinningamennirnir höfðu ekki áður þekkt til.
213

 

Flest þeirra frumbyggjaorða sem borist hafa yfir í spænskuna sem töluð er í Gvatemala 

tilheyra orðaforða sem viðkemur náttúru, landbúnaði, siðum og venjum sem einkennandi 

eru fyrir menningu indíánasamfélaganna.
214

 Fjölmörg orð viðkoma maís og meðhöndlun á 

maís enda hefur maís alla tíð verið undirstaða fæðu Maya-indíána, eins og glöggt sést í 

frásögn Rigobertu Menchú.
215  

Vert er að taka fram að þegar skoðaður er orðaforði úr tungumálum Maya-indíána í 

spænsku eru yfirleitt tekin fyrir orð af öllum málsvæðum Maya-indíána og eru þau þar af 

leiðandi ekki einungis bundin við Gvatemala. Þó mörg þessara orða séu fengin úr frásögn 

Rigobertu Menchú er það þó ekki þar með sagt að þau komi öll úr tungumálum Quiché-

indíána enda eiga sum orð úr tungumálum Maya-indíána uppruna sinn að rekja til 

tungumálsins nahuatl líkt og þegar hefur verið minnst á. Mörg þeirra orða sem nefnd verða 

hér í framhaldi eru einkennandi fyrir talmál á Yucatán skaganum í Mexíkó og nágrenni.
216

 

Vert er að geta þess að almennt er lítið vitað um áhrif frumbyggjamála á spænskuna í 

Gvatemala því spænskan þar í landi er það afbrigði spænskunnar sem minnst hefur verið 

rannsakað af öllum löndum Rómönsku-Ameríku.
217

 Lipski minnir jafnframt á að vitneskju 

um spænskuna í Gvatemala sé ekki einungis ábótavant vegna skorts á rannsóknum heldur 

einnig vegna þeirrar staðreyndar að spænska er ekki töluð sem fyrsta mál í stórum hluta 

                                                           
210

 Izquierdo og Enguita Utrilla: El español de América: aproximación sincrónica, bls. 26. 
211

 Alvar: Manual de dialectología hispánica, el español de América, bls. 112. 
212

 Quesada Pacheco: „América Central,“ bls. 67. 
213

 Seco: Gramática esencial del español, bls. 353. 
214

García Tesoro:,,Guatemala,“ bls. 114. 
215

 S. Hjartarson. 1976. Þættir úr sögu Rómönsku Ameríku. Mál og Menning, Reykjavík, bls. 19.  
216

 Molina. V. S. 1996. „Voces mayas y mayismos en el español de Yucatán.“ Sótt þann 14. júlí 2011 af 

http://www.mayas.uady.mx/articulos/voces.html 
217

 García Tesoro: „Guatemala,“ bls. 95.  

http://www.mayas.uady.mx/articulos/voces.html


34 
 

landsins.
218

 Í því samhengi bendir García Tesoro á að þó fullyrt sé í ýmsum orðabókum að 

ákveðin hugtök séu uppruninn frá tungumálum Maya-indíána þá ber að hafa í huga að ekki 

hafa verið gerðar ítarlegar rannsóknir á orðum úr málum frumbyggja sem notuð eru meðal 

tvítyngdra í spænsku.
219

  

3.4 Umræða um stöðu tungumála Maya-indíána í nútímanum 

Samkvæmt Odilio Jiménez Ajb‟ee er flest það sem viðkemur fjölmenningu og fjöltyngi 

yfirleitt ekki hátt skrifað í Gvatemala.
220

 Í því samhengi nefnir García Tesoro að almennt 

séu tungumál indíána tengd við vanþróun indíánasamfélaga.
221

 Það viðhorf hefur verið 

ríkjandi að tungumál Maya-indíánanna hindri samfélagslegar umbætur og þátttöku þeirra í 

nútímaþjóðfélagi.
222

 Þar af leiðandi hafa margir Maya-indíánar neikvæð viðhorf í garð 

móðurmála sinna og líta á þau sem gagnslaus. Á hinn bóginn er spænska tengt jákvæðum 

gildum nútímasamfélags.
223

 Að auki hefur ríkisvaldið og æðstu ráðamenn menntakerfisins 

sýnt lítinn sem engan áhuga á því að varðveita tungumál frumbyggjana.
224

 Með því að 

kjósa frekar spænska tungu og siði ladinóa og afneita frumbyggjamálum hefur þannig verið 

viðhaldið misrétti á milli ólíkra þjóðernishópa.
225

  

Fram til ársins 1984 var engin tvímálakennsla í Gvatemala og Maya-indíánar áttu 

erfitt með að aðlaga sig að skólakerfinu enda fór öll kennsla fram á spænsku. Afleiðing af 

því var mikið brottfall úr skólum og ólæsi.
226

 Einnig ber að nefna að á níunda áratugnum 

voru margir þeir sem reyndu að koma á tvímálakennslu myrtir vegna þess að þeir voru 

sakaðir um að vera kommúnistar.
227

 Nú á tímum hafa mörg indíánabörn ekki lært 

móðurmál sín og tala því einungis spænsku. Þar af leiðandi eru nokkur indíánamál landsins 

í útrýmingarhættu.
228

 Áætlað hefur verið að um miðjan áttunda áratuginn hafi 80% 
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Gvatemalabúa verið ólæsir og -skrifandi. Hlutfall ólæsra var hæst meðal indíánakvenna í 

þéttbýli.
229

 Í því samhengi má nefna að landsmenn yfir 25 ára aldurinn sem hljóta 

grunnskólamenntun eru 84,8% allra íbúa landsins, þeir sem klárað hafa menntaskóla eru 

11,2% og þeir sem lokið hafa háskólanámi eru einungis um 3,7% landsmanna.
230

 Í dag eru 

frumbyggjar Gvatemala hinsvegar farnir að líta á menntun sem leið til að bæta efnahag sinn 

og samfélagstöðu. Indíánakonur hafa einnig uppgötvað gildi hennar og sífellt fleiri mæður 

krefjast þess að ekki einungis synir þeirra hljóti menntun heldur einnig dætur þeirra.
231

  

Ljóst er að tilraunir ríkisstjórna Mið-Ameríkuríkja á síðustu áratugum til að 

varðveita tungumál frumbyggja hafa haft jákvæðar afleiðingar. Réttindi indíána eru nú 

viðurkennd í stjórnskipun Gvatemala og ólíkt því sem áður var er nú talið mikilvægt að 

halda uppi tungumálakennslu fyrir tvítyngda einstaklinga með áherslu á mikilvægi 

fjölbreyttra þjóðfélagshópa.
232

 Í stað þess að afneita fjölmenningu og fjöltyngi er nú litið á 

hvoru tveggja sem mikilvægan þátt fyrir samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í 

landinu.
233

 Það eru samt sem áður nokkrar hindranir sem torvelda varðveislu þessara 

tungumála. Hafa ber í huga að gjarnan tilheyra þessi tungumál indíánasamfélögum sem 

hafa sterkari munnlega frásagnarhefð en skriflega. Auk þess hefur kennsla á indíánamálum 

verið útilokuð fyrir tvítyngda nemendur.
234

 Frekar hefur verið einblínt á að varðveita 

tungumál sem tilheyra stærri málsamfélögum heldur en þeim tungumálum sem hafa færri 

málnotendur. Þar að auki vantar að stórum hluta málvísindalega þekkingu á þessum 

tungumálum. Síðast en ekki síst ber að nefna að þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þeim tungumálum sem töluð eru í löndum Mið-Ameríku hafa einungis verið birtar í 

viðurkenndum fræðitímaritum og bókum. Því hafa indíánarnir sjálfir takmarkaðan aðgang 

að þessum upplýsingum. Mörg indíánasamfélög hafa því neitað að taka þátt í 

málvísindalegum rannsóknum þar sem þeir sjá ekki tilgang þeirra eða mikilvægi.
235

 Enn 

einn áhrifavaldur um breytta málnotkun eru flutningar indíána úr dreifbýli yfir í þéttbýli 
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sem verða til þess að þeir tala síður móðurmál sín. Ástæðan er sú að fjöldi málnotenda 

indíánamála er mun minni í þéttbýli því þar læra þeir spænsku til að aðlagast.
236

 Margir 

tvítyngdir foreldrar tala einungis við börn sín á spænsku og trúa að það auðveldi þeim 

aðgang að skólakerfinu og þátttöku í samfélagi ladinóanna.
237

 Á hinn bóginn læra 

ladinóarnir ekki undir neinum kringumstæðum tungumál Maya-indíánanna.
238

 Draga má 

þá ályktun að ef indíáni talar spænsku er ólíklegra að hann kenni börnum sínum móðurmál 

sitt.
239

 Mesta ógnin við varðveislu tungumála Maya-indíánanna er einmitt sú að ungmenni 

nota í sífellt minna mæli orð sem rekja má til frumbyggjamálanna.
240

 Öll þessi atriði auka 

hættuna á því að mörg tungumál Maya-indíána deyi út og það á komandi áratugum.
241

  

Margir hafa áhyggjur af þessari þróun og reyna að sporna við henni. Má þar til 

dæmis nefna samtökin „Hreyfing Maya-indíána“ (El Movimiento Maya) sem stjórnað er af 

fræðimönnum og prófessorum sem bæði eru ladinóar og Maya-indíánar. Markmið 

samtakanna er að varðveita öll tungumál Maya-indíána og auka notkun þeirra.
242

 Samtökin 

„Menntastofnun Maya-mála“ (Academia de las Lenguas Mayas) voru stofnuð árið 1987 og 

eru einu samtökin sem styrkt eru af landsstjórninni þar sem einungis indíánar sitja við 

stjórnvölinn.
243

 Hirotoshi Yoshioka bendir á að einnig er þörf á stuðningi frá samtökum 

sem skipuð eru öðrum en indíánum, þ.e. frá efri stéttum samfélagsins, því án þeirra 

stuðnings verði ekki hægt að varðveita tungumál Maya-indíánanna.
244

  

Við varðveislu tungumála Maya-indíánanna er haft í huga mikilvægi þess að efla 

notkun þeirra og að koma á stöðluðu ritmáli. Það felst í því að komið er á sameiginlegri 

stafsetningu fyrir öll tungumál Maya-indíánanna, stofnaðir eru sjálfstætt starfandi skólar 

fyrir tvítyngda og útgáfufyrirtæki sem sérhæfa sig í verkum er viðkoma bókmenntum og 

málvísindum Maya-indíána.
245

 Þessar breytingar sem gerðar hafa verið á menntakerfinu eru 

fyrst og fremst tilkomnar vegna baráttu indíánanna fyrir viðurkenningu á menningarlegri 
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fjölbreytni og fjöltyngi í landinu.
246

 Jákvæð afleiðing þessa er að indíánabörn standa sig nú 

betur í skólakerfinu heldur en áður og fleiri indíánar hafa öðlast menntun og færni á ýmsum 

sérsviðum.
247

 Í flestum tilfellum er það hinsvegar svo að báðir foreldrar þurfa að tala 

indíánamál svo tryggja megi að börn þeirra læri þau.
248

 Með hinum nýju áherslum í 

skólakerfinu vonast menn til að bæta menningarlega ímynd íbúanna enda tungumál stór 

hluti af henni.
249

 Ef fleiri frumbyggjamál deyja út getur það leitt til þess að bæði indíánar 

og aðrir flokki siði, trúarbrögð og tungumál allra indíána í einn og sama flokkinn; nokkuð 

sem væri mikil einföldun á staðreyndum því indíánamenning er fjölbreytt og ólík 

innbyrðis.
250
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4 Bókmenntir frá Gvatemala  

Gvatemala er það land Mið-Ameríkuálfunnar sem á sér hvað lengsta bókmenntasögu. 

Uppruna bókmenntasköpunar í landinu má rekja til fornra handrita skráð með híróglífum á 

bókrullur.
251

 Þar er að finna goðsögur Maya-indíána sem sagðar voru mann fram af manni 

en voru ekki færðar í letur fyrr en eftir komu Spánverja.
252

 Landvinningamennirnir 

eyðilögðu handrit frumbyggja í þúsundavís og lýsir Del Valle Escalante þessari 

eyðileggingu sem einu stærsta áfallinu fyrir sögu frumbyggja Mið-Ameríku, enda táknaði 

eyðileggingin glötun á forni þekkingu Maya-indíánanna.
253

 Samt sem áður varðveittist hluti 

sagnahefðar þeirra í gegnum munnlegar frásagnir. Mörg handrit sem falin höfðu verið á 

landvinningatímanum fundust áratugum og jafnvel öldum síðar.
254

 Þau handrit bera vott um 

hið menningarsögulega mikilvægi Maya-indíánanna til forna.
255

 Lærðir Maya-indíánar á 

nýlendutímanum áttuðu sig á gildi þess að kunna lesa og skrifa þrátt fyrir stranga ritskoðun 

spænska Rannsóknarréttarins (sp. Inquisición española) sem hafði það að markmiði að að 

bæla niður hverskyns pólitíska andstöðu.
256

  

Þekktasta fornbókmenntaverk Gvatemala er án efa Popul Vuh, hin helga bók 

Quiché-indíánanna.
257

 Popol Vuh geymir sköpunarsögu mannsins og lýsingar sem tengjast 

goðafræði og heimsmynd Maya-indíánanna.
258

 Þar er sagt frá ættkvísl þeirra og fjórum 

tímabilum sköpunar og tortímingar.
259

 Á 16. öld létu konungar Quiché-ættbálksins færa 

bókina á rómanskt letur. Talið er líklegt að skrásetjarar verksins hafi falið það svo það yrði 

ekki eyðilagt. Enn þann dag í dag hefur það rit ekki fundist. Á árunum 1701 til 1703 fann 

dóminíski munkurinn Francisco Ximénex afrit af handritinu á tungumáli Quiché-
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indíánanna. Hann skrifaði það upp eftir handritinu og þýddi á spænsku. Nú á dögum er það 

eina afritið sem til er með upprunalegu stafrófi verksins.
260

 Handritið var flutt til 

höfuðborgar Gvatemala og þaðan til Evrópu þar sem það var þýtt á fjölmörg tungumál.
261

 

Markmið með skráningu sögunnar er talið hafa verið að varðveita menningu Maya-indíána 

og ávinna eftirgjöf Spánverjanna.
262

 Í ýmsum nútímabókmenntum frá Gvatemala má greina 

áhrif frá Popol Vuh, til dæmis í skáldsögunni Forseti lýðveldisins
263

 (El señor presidente) 

eftir Nóbelsverðlaunahafann Miguel Ángel Asturias, frá 1946; í skáldsögum Gaspar Pedro 

González; Hitt andlitið, (La otra cara) frá 1992 og í Endurkoma Maya-indíánanna (El 

retorno de los mayas) frá 1998. Síðast en ekki síst má finna fjölmargar tilvitnanir í verkið í 

frásögn Rigobertu Menchú frá 1983.
264

 Draga má þá ályktun að gvatemalskir höfundar vilji 

halda við og varðveita forna menningu forfeðra sinna sem reynt hefur verið að bæla niður 

af ráðamönnum frá tímum nýlendustofnunnar og fram á okkar daga. 

 Önnur mikilvæg bókmenntaverk frá því fyrir komu Spánverjana eða á 

landvinningatímanum eru Los Anales de los Kaqchikeles, ritað á máli kaqchikel-indíánanna 

og segir sögu þeirra stuttu eftir landvinninganna. Rabinal Achí er leikverk sem segir frá 

baráttu milli Quiché-indíánanna Rabinal og Gumarcaaj um yfirráð yfir héraðinu Zamaneb á 

12. öld. El libro de Chilam Balam fjallar um angist Maya-indíánanna frammi fyrir innrás 

Spánverjanna í heim þeirra.
265

 Ógetið er umfjöllun um landvinningatímabilið sem spænski 

landvinningamaðurinn Bernal Díaz de Castillo skráði niður. Hann var einn af hermönnum 

Hernán Cortés sem réðust inn í heimsveldi Asteka-indíána og sigruðu þá í baráttu um 

höfuborg þeirra, Tenochitlán, árið 1521. Í ellinni flutti Castillo til þess staðar sem nú er 

Antigua í Gvatemala. Sem svar við krónikum og frásögum úr Nýja heiminum, þar sem 

landvinningunum var venjulega lýst sem hetjudáðum Hernán Cortés, ákvað Castillo að gefa 

rétt mynd af landvinningatímabilinu í verki sínu sem ber titilinn Hin sanna saga 

landvinninga Nýja Spáns, (Historia verdadera de la conquista de Nueva España). Verkið 
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skrifaði hann um 50 árum eftir landvinninganna. Nákvæm frásögn hans af hermönnunum, 

baráttunum og umhverfi Nýja heimins gerir frásögn hans eina af þeim dýrmætustu sem 

skrifaðar voru um landvinninga frá sjónarhorni Spánverja. 

Eftir landvinningatímabilið og fram undir lok 19. aldar tapast Gvatemala flugið sem 

bókmenntaþjóð en ein ástæðan fyrir því er talin vera hin mikla ritskoðun spænska 

Rannsóknarréttarins.
266

 Undir lok 19. aldar og við upphaf 20. aldar einkenndist 

bókmenntasköpun Mið-Ameríkuríkjanna af því að endurspegla fortíðarþrá efristéttanna 

eftir hefðum og siðum elítustéttarinnar. Þessi svokallaði comstumbrista-stíll
267

 var undir 

áhrifum bókmenntastrauma frá Evrópu, aðallega frá Spáni, og hafði lítið að gera með þær 

félagslegu aðstæður sem stærstur hluti íbúanna bjó við. Þó bókmenntaverk Mið-

Ameríkuálfunnar séu fjölbreyttari nú á dögum þá minnir Shea Maureen E. okkur á að sá 

sem skrifi og lesi bókmenntir í Mið-Ameríku sé enn stjórnað af hefðum nýlendutímans sem 

einkenndust af forréttindum og yfirráðum.
268

  

Þó andstæðurnar milli menningarheims Maya-indíána og ladinóa aðgreini 

gvatemalskar bókmenntir frá bókmenntaverkun annarra landa Rómönsku-Ameríku þá deilir 

bókmenntahefð landsins ýmsum sérkennum með löndunum í kring. Í bókmenntum 20. 

aldar er það nálægðin við Bandaríkin sem er eitt helsta umfjöllunarefni landa Mið-

Ameríkuálfunnar. Umsvif The United Fruit Company (UFCO) á fyrri hluta 20. aldar var 

eitt af því sem styrkti efnahagsleg yfirráð Bandaríkjamanna í Gvatemala. Margir 

bandarískir forsetar studdu valdamiklar fjölskyldur sem ólu af sér ofstækisfulla 

einræðisherra sem stjórnuðu löndum Mið-Ameríkuálfunnar á 20. öld. Umræddur veruleiki 

endurspeglast gjarnan í skáldsögum, smásögum og ljóðum frá álfunni.
269

  

Almennt hafa bókmenntir frá Mið-Ameríkuríkjunum ekki notið mikillar athygli á 

heimsvísu og líkt Werner Mackenbach bendir á hefur umfjöllun um álfuna aðallega verið í 

tengslum við náttúruhamfarir.
270

 Þó ritverk margra rithöfunda frá Mið-Ameríku hafi verið 
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borin saman við þá sem taldir eru framúrskarandi á heimsvísu
271

 þá eru þau ekki eins 

útbreidd og verk höfunda frá stærri þjóðum Rómönsku-Ameríku, til dæmis Mexíkó eða 

Argentínu.
272

 Ástæður fyrir hinni takmörkuðu athygli umheimsins á bókmenntaverkum frá 

Mið-Ameríku er nokkrar. Hin ólíku tungumál Maya-indíánanna og menntamanna 

yfirstéttarinnar hafa alla tíð aðskilið þjóðernin og hefur spænskumælandi elíta 

menntamanna ráðið ríkjum í bókmenntasköpun landsins. Einnig var lengi vel lítil áhersla 

lögð á að hvetja alþýðuna til að læra að lesa og skrifa, hvort sem það væri á spænsku eða á 

hinum fjölmörgu indíánamálum. Þar af leiðandi hafa aðeins ladinóar og beinir afkomendur 

Spánverja af mið- og yfirstétt fengið tækifæri til menntunar.
273

 Menningarheimur 

indíánanna hefur að þessum sökum aðallega verið túlkaður frá sjónarhorni ladinóanna. 

Framsetning á menningu indíána og þeim sjálfum hefur því verið gerð í fjarveru þeirra og 

orsakakast af takmörkuðu aðgengi indíána að bókmenntum, fræðum og miðlun hvers 

konar.
274

 Einnig má nefna að vegna skorts á bókaútgáfum hafa aðeins verk eftir þekktustu 

höfundana verið gefin út. Nokkuð ljóst er að þar hafa ladinóar haft forgang umfram lærða 

indíána.
275

  

Arturo Arias nefnir að fyrir jaðarsamfélög hafi gildi bókmennta ekki minnkað þrátt 

fyrir að aðrir miðlar hafi komið fram líkt og kvikmyndir og veraldarvefurinn.
276

 Ástæðan er 

sú að þær myndir sem íbúar Mið-Ameríkuálfunnar sjá á sjónvarpsskjánum og í 

kvikmyndahúsum hafa lítið að gera með þann veruleika þar sem þorri þessa fólks býr. 

Bókmenntir eru þar af leiðandi enn þann dag í dag mikilvægasti miðillinn til þess að kynna 

og fjalla um raunverulegt líf og kjör þessa fólks.
277

  

Hér á eftir verður stiklað á stóru í sögu nútímabókmennta frá Gvatemala, fjallað 

verður um frásagnir sem skrifaðar voru á tímum borgarastríðsins og hvað það er sem 

einkennir „vitnisburðarbókmenntir“ (sp. literatura testimonial). Síðast en ekki síst verður 
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sjónum beint að Rigobertu Menchú, frásögn hennar og þeim ágreiningi sem kom upp meðal 

fræðimanna og gagnrýnenda um sannleikgsgildi frásagnar hennar.  

4.1 Nútímabókmenntir Gvatemala 

Gvatemalskar nútímabókmenntir hafa á undanförnum áratugum mótast mjög af þeim 

pólitíska ófriði sem fjallað var um hér að framan og margir höfundar hafa hrakist í útlegð á 

tímum einræðisherra og stríðsátaka. Mest alla 20. öldina skiptust höfundar landsins í hópa 

eftir kynslóðum sem miðuðust við hvern áratug fyrir sig. Hópar vinstri sinnaðra rithöfunda 

urðu þekktir sem „1920“ og „1930“ kynslóðirnar. Þess má geta að 

Nóbelsverðlaunahöfundurinn Miguel Ángel Asturias (1899-1974) tilheyrði hinni 

fyrrnefndu „1920 kynslóð.“
278

 Á þessum tíma hófu fræðimenn og rithöfundar að setja á 

blað hugmyndir sínar um indíána og samfélög þeirra.
279

 Höfundar þessara kynslóða gerðu 

sér fulla grein fyrir hinu mikla misrétti milli ladinóanna og Maya-indíánanna. Áhyggjur 

þeirra endurspegluðust í verkum þeirra þar sem þeir beina sjónum að því sem kallað var 

„indíánavandinn“ (el problema del indio).
280

  

Eitt helsta einkenni þessara skrifa er að flest þeirra voru rituð af menntamönnum 

sem ekki voru indíánar. Þar af leiðandi höfðu fæstir þeirra upplifað kynþáttahatur, 

félagslega mismunun og misnotkun sem indíánar hafa búið við um aldir. Oftar en ekki var 

heimur indíánanna túlkaður sem staðnaður í fortíðinni og án nokkurar siðmenningar. Del 

Valle Escalante bendir á að í stað þess að berjast fyrir réttindum indíánanna unnu þessir 

fræðimenn og rithöfundar að því að styrkja vald sitt og yfirráð yfir þeim.
281

 Nefna má til 

dæmis verk Miguel Angél Asturias Menn úr maís (Hombres de maíz) frá árinu 1949 sem 

oft er álitið eitt af meistaraverkum Asturias. Það verk hefur gjarnan verið talið vera til 

verndar á málstað Maya-indíána og trúverðug lýsing á samfélögum þeirra.
282

 Samt sem 
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áður er ljóst að Asturias ætlaði ekki verkið indíánum til aflestrar.
283

 Del Valle Escalante 

bendir á að framlag Asturias til bókmenntasköpunnar landsins hafi vissulega verið 

mikilvægt sem og hugleiðingar hans um menningu indíána og ádeilur á stjórnarfar landisns. 

Hann gagnrýnir hinsvegar rithöfundinn fyrir að draga upp takmarkaða mynd af heimi 

indíánanna og viðhalda staðalmyndum um þá.
284

 José Edgardo Cal Montoya bendir á að 

umræða höfunda 1920 og 1930 kynslóðanna um stöðu indíána hafi verið mikilvæg og 

tímabær. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi samlögunar indíána við ladinóa þó það hefði í för 

með sér hnignun á menningarlegri ímynd frumbyggjanna.
285

  

Vert er að nefna að höfundar tímabilsins máttu þola ritskoðun og ofsóknir undir 

stjórn einræðisherranna Estrada Cabrera og Jorge Ubico. Segja má að andstaða við 

einræðisherra endurspeglist hvað mest í bók Miguel Angel Asturias; Forseti lýðveldisins 

(El señor presidente). Asturias þurfti að bíða þar til eftir Októberbyltinguna 1944 til að geta 

gefið hana út vegna ádeilu sem þar kemur fram á herforingjastjórn landsins á fjórða 

áratugnum.
286

 Hann var líkt og svo margir aðrir rithöfundar sendur í útlegð til Suður-

Ameríku og Evrópu. Margir þeirra sneru ekki aftur fyrr en með sigri uppreisnarstjórnar 

Juan José Arévalo og Jacbobo Arbenz Guzmán á „10 ára friðsemdartímabilinu“ (1944-

1954). Þá öðluðust rithöfundar frelsi til að tjá hugmyndafræðilegar skoðanir sínar. Við lok 

friðsama tímabilsins voru hinsvegar margir þeirra tilneyddir til þess að flýja land á ný.
287

 

Eftir að herinn tók völd árið 1954 bitnaði það á rithöfunum landins sem áttu í 

auknum mæli erfiðara með að opinbera pólitískar skoðanir sínar í verkum sínum. Þeir 

rithöfundar sem voru andsnúnir herforingjastórninni urðu að fara huldu höfði til þess að 

koma skoðunum sínum og verkum á framfæri.
288

 Hópur ljóðskálda og rithöfunda sem 

kallaði sig „Kynslóð byltingasinnaðra,” (La generación comprometida) kom fram á 

sjónarsviðið og helgaði sig andstöðu við herforingjastjórnir landsins.
289

 Þeir rithöfundar 

sem gerðu kúgunina sem stærstur hluti samfélagsins bjó við að umtalsefni í verkum sínum, 
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lögðu líf sitt í hættu og kölluðu yfir sig óvild einræðisherranna sem studdir voru af hernum 

og dauðasveitum. Fjölmargir rithöfundar voru ofsóttir, pyntaðir og drepnir fyrir það eitt að 

tjá andstöðu sína. Í því samhengi er gjarnan fullyrt að á tímum herforingjastjórna í Mið-

Ameríku hafi þöggun átt sér stað þar sem raddir almúgans túlkaðar af vinveittum 

menntamönnum hafi verið kæfðar.
290

 Merkur höfundur frá þessum tíma er Augusto „Tito“ 

Monterroso (1921-2003) sem skrifaði fjölda skáldverka á sjötta og sjöunda áratugnum 

meðan hann var í útlegð í Mexíkó. Áður en hann hraktist í útlegð var hann virkur í 

pólitískum hreyfingum andstæðinga einræðisherrans Jorge Ubico en þá fullyrti að hann 

hefði aldrei skrifað nein bókmenntaverk í pólitískum tilgangi. Hann viðurkenndi hinsvegar 

að margar sögur hans fjölluðu að einhverju leyti um pólitísk og samfélagsleg vandamál.
291

 

Vert er að nefna að eftir 1960 hafa bókmenntir frá Rómönsku-Ameríku öðlast vinsældir á 

heimsvísu að stórum hluta vegna þýðinga.
292

 Pólitísk útlegð menntamanna og rithöfunda í 

þúsunda tali frá álfunni allri á áttunda og níunda áratugnum varð til þess að þýðingar urðu 

að mikilvægum upplýsingmiðli um það sem var að gerast í heimalöndum þeirra. Í gegnum 

skáldskap, ljóðlist og greinarskrif fordæmdu þessir rithöfundar opinberlega þau 

mannréttindabrot sem áttu sér þar stað.
293

 

Á áttunda áratungum sameinaði smásagnahöfundurinn Max Araujo ýmsa rithöfunda 

sem voru gagnrýnir á stjórnafar landsins. Hópurinn gekk undir nafninu RIN-78. Þeir reyndu 

að finna leiðir til að gefa út eigin verk og annarra undir kúgandi stjórn herforingjans Lucas 

García. Hópurinn átti mikilvægan þátt í því að ýmsir yngri höfundar gátu samið og gefið út 

verk sín.
294

 Á sama tíma komu einnig fram margir markverðir rithöfundar sem tilheyrðu 

ekki endilega ákveðnum hópum. Má þar nefna José Luis de León Díaz sem gekk undir 

rithöfundanafninu Luis de Lión og var indíáni af ættbálki Kakciquel-indíána. Hann er talinn 

vera fyrsti rithöfundur landsins af frumbyggjaættum sem skrifaði á spænsku.
295

 Hann var 

skólagenginn og hafði það að markmiði að fjalla sjálfur um menningu sína og svara þannig 
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þeim menntamönnum sem þóttust þekkja betur til indíána en þeir sjálfir.
296

 Þannig reyndi 

hann að bæla niður þær staðalmyndir sem komið hafði verið á af menntamönnum sem 

fjallað höfðu um hinn svokallaða „indíánvanda” á þriðja og fjórða áratugnum.
297

 Bók hans 

Tíminn hefst í Xibalbá (El tiempo principia en Xibalbá) er af mörgum gagnrýnendum álitin 

vera svar hans við bók Asturias, Menn úr maís (Hombres de maíz). Bókin var skrifuð árið 

1972 en var ekki gefin út fyrr en árið 1985. Vert er að hafa í huga að De Lión skrifaði verk 

sín á tímabili þegar aðgangur indíána að bókum var mun takmarkaðri en á okkar dögum. 

Því er ljóst að hann beindi skrifum sínum til ladinóa svo þeir fengu nýja sýn á heim og 

tilvist Maya-indíánanna.
298

 Eftir 1980 hættu rithöfundar landsins að vera meðlimir í 

tilteknum hópum eða kynslóðum en sameinuðust í því að andæfa hver um sig.
299

  

Menning ladinóa var í hávegum höfð innan listsköpunar hvers konar langt fram á 

20. öld. Það breyttist þó með stofnun ýmissa hreyfinga frumbyggja og afkomenda afrískra 

þræla á síðustu áratugum þegar ekki var lengur nóg að líta á ladinóa sem eina viðurkennda 

þjóðfélagshópinn í landi þar sem fjölmenning blómstrar og ólík tungumál eru töluð.
300

 

Þessar nýju áherslur innan bókmenntanna ganga undir nafninu „Hin nýja bókmenntastefna 

Maya-indíána“ (La nueva literatura maya) og er skáldsaga Gaspar Pedro González 

Endurkoma Maya-indíánanna (El retorno de los mayas) frá árinu 1998 ágætt dæmi um þá 

uppstokkun sem átti sér stað. Frásögnin byggir á upplifunum höfundar af voðaverkum 

hersins. Þar tekur hann fram að nú leyfi hann sér að segja söguna byggða á eigin reynslu: 

„Ég hef fengið nóg af því að kjaftaskjóðurnar tali fyrir mína hönd, ég hef fengið nóg af því 

að aðrir noti nafn mitt í þeim tilgangi að gefa upp ranga mynd af mér.“ (Ya me cansé de que 

otros, los charlantes hablen por mí, ya mé cansé de que otros usen mi nombre para falsear 

mi imagen.) Líkt og indíánar á nýlendutímanum gera rithöfundar hinnar nýju 

bókmenntastefnu sér grein fyrir gildi hins skrifaða orðs til að koma menningararfleifð 

þeirra áfram til komandi kynslóða, – nokkuð sem Rigoberta Menchú gerir jafnframt með 

frásögn sinni.
 301
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Samkvæmt Mackenbach þarf að skoða bókmenntasögu út frá félagslegum 

aðstæðum. Þannig sé ekki hægt að skrifa bókmenntasögu Mið-Ameríku eins og sögulega 

skáldsögu heldur frekar sem sögulega heimild.
302

 Í því samhengi nefnir Montoya að 

bókmenntasköpun og sagnfræði séu óaðskiljanlegir þættir í félaglegri- og menningarlegri 

sjálfsmynd íbúa Gvatemala.
303

 Margir embættismenn og fræðimenn hafa reynt að nota vald 

sitt til þess að stjórna hvaða sögulegu atriði megi fjalla um og hverjum sé best að gleyma. 

Hefur sú tilhneiging verið kölluð „Pólitík minninga” (Política de memoria). Í því samhengi 

nefnir Montoya að ýmsir menntamenn og rithöfundar landsins af indíánættum hafi barist 

fyrir því að blóðug saga landsins verði sögð.
304

 Jafnframt hafi ýmsir rithöfundar gert að 

umfjöllunarefni hvernig færa megi kjör Maya-indíaána til betri vegar. Meðal þeirra eru þó 

skiptar skoðanir. Í bók sinni Þegar hið ólíka mætist (La articulación de la diferencias) gerir 

Roberto Morales að umtalsefni að til þess að indíánar verði samfélagslega álitnir jafngildir 

ladinóum þurfi hin ólíku þjóðarbrot landsins að laga sig að lifnaðarháttum ladinóanna.
305

 

Rithöfundurinn Estuardo Zapeta, sem er af Kackiquel-ættbálknum er á öðru máli. Í bók 

sinni Fótspor B„alams (Las Huellas de B„alam), frá árinu 1999 fjallar hann um að slæm 

kjör Maya indíána landsins séu afleiðing borgarstríðsins frekar en kúgunar eftristéttanna á 

frumbyggjunum.
306

 Fyrir Zapeta er mikilvægt að Gvatemala ásetji sér að fylgja hinni 

efnahagslegu framþróun sem átt hefur séð stað á Vesturlöndum.
307

 Þó Morales og Zapeta 

hafi ólíkar hugmyndir um orsök og alfeiðingar stöðu indíána á okkar tímum þá sameinast 

þeir um að vilja búa til nýja ímynd þjóðfélagsins frammi fyrir alþjóðavæðingu nútímans. 

Eins og Del Valle Escalante bentir á þá felast skoðanir beggja í að viðhalda því valdakerfi 

sem komið var á fót á nýlendutímanum og yfirráðum efriséttanna yfir þeim neðri.
308

 Það er 
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einmitt afleiðing þessa valds og misnotkun þess sem gert verður að umtaslefni í hinum 

svokölluðu „vitnisburðarfrásögnum” sem fjallað verður um hér á eftir. 

 4.2 Frásagnir frá tímum borgarastríðsins  

Vitnisburðarbókmenntir upplýsa þjóðfélagið og gerir sýnilegar 

staðreyndir sem við vissum ekki um, eða við höfum neitað að 

viðurkenna.  

Elena Ponitatowska 

Árið 1976 sagði kólumbíski rithöfundurinn Gabriel García Márquez að kúgunin sem ætti 

sér stað í Gvatemala væri sú versta í allri Rómönsku-Ameríku. Ástæðuna sagði hann ekki 

vera sögulega né vegna grimmdar einræðisherranna eða vegna skorts á meðaumkun, heldur 

vegna þess að landið væri gleymt og látið afskiptalaust. Þeir atburðir sem áttu sér stað í lok 

áttunda áratugarins og byrjun þess níunda urðu hinsvegar valdur að síendurteknum 

umfjöllunum um landið á alþjóðavettvangi.
309

 

Segja má að á 20. öld hafi rithöfundar landsins verið í sömu sporum og Maya-

indíánarnir á nýlendutímanum þegar fjölmörgum handritum þeirra var eytt og ritskoðun átti 

sér stað undir ströngu eftirliti spænska Rannsóknarréttarins. Margir skrifuðu og gáfu verk 

sín út leynilega.
310

 Luis de Lión sem áður var fjallað um var einn þeirra sem var myrtur í 

borgarastríðinu en árið 1984 hafði hann verið bendlaður við hernað skæruliða. Í kjölfarið 

var honum rænt og ekkert var vitað um afdrif hans fyrr en árið 1999 þegar gerð var opinber 

dagbók hersins þar sem skráð voru nöfn 183 einstaklinga sem höfðu verið teknir til fanga á 

níunda áratugnum af hersveitum og herlögreglu og þeir síðan pyntaðir og aflífaðir.
311

 

Einnig máttu rithöfundarnir Víctor Montejo y Calixta Gabriel Xiquin reyna á eigin skinni 

raunir þessa erfiða tímabils og létu yfir sig ganga grimmdarverk, árásir, ofsóknir og voru 

neyddir í útlegð.
312

 Amy Kaminsky bendir á að það að skrifa, gefa út og lesa bókmenntir 

falli undir almenn mannréttindi.
313

 Ritskoðun herforingjastjórna, ofsóknir, pyntingar og 

manndráp vegna ritstarfa, hversu gagnrýnin sem þau eru, flokkast þannig sem brot á 
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mannréttindum. Nútímaumfjöllun um misnotkun mannréttindalaga hvort sem það er í formi 

vitnisburðarfrásagna (testimonios), skáldskapar, kvikmynda eða annars konar umfjöllun 

einkennist af því að vera opinskár vitnisburður sem ætlað er að fá viðbrögð hjá almenningi. 

Oftast eru höfundar þessara verka sjálfir fórnarlömb mannréttindabrota. Eigin reynsla 

verður þannig að efnivið í frásögn eða þá að lýsingar þeirra á aðstæðum annarra fela í sér 

gagnrýni á yfirvöld.
314

 

4.3 Vitnisburðarbókmenntir: Skýrsla, ævisaga eða skáldskapur 

Áður en sjónum er beint að frásögn Rigobertu Menchú og rannsókn á þýðingaferli verksins 

yfir á íslensku er rétt að ígrunda bókmenntaformið sem í hlut á, hinar svokölluðu 

vitnisburðarbókmenntir (literatura testimonial), því á sjöunda, áttunda og níunda 

áratugnum urðu vitnisburðarfrásagnir vinsælar í löndum Mið-Ameríku. Fjölmargir 

menntamenn úr efri stéttum samfélagsins fóru að koma sér í samband við smábændur og 

verkafólk til þess að heyra sögu þeirra. Umfjöllun menntamanna frá þessum tíma 

endurspeglar þannig félagslega stöðu lægri stétta samfélagsins og því urðu 

vitnisburðarfrásagnir að mikilvægum tjáningarmiðli fyrir indíána sem hvorki kunnu að lesa 

né skrifa.
315

 Jerome Bruner segir að frásögn af lífi einstaklings sé í ákveðinni sérstöðu og 

um leið vandasöm frásögn í þeim skilningi að hún sé sjálfhverf, þ.e.a.s. sá sem segir frá og 

aðalpersónan í frásögninni eru einn og sami einstaklingurinn.
316

 Fræðilegar hugleiðingar 

um sjálfskrif hafa löngum flækt tenginguna á milli sögumanns og frásagnar því ólíkt öðrum 

frásögnum er það persónuleg frásögn sögumanns sem fjallað er um í slíkum verkum.
317

 Í 

því samhengi nefnir Doris Summer í grein sinni „Not Just a Personal Story: Women„s 

Testimonios and the Plural Self,“
318

 að helsti munurinn á ævisögu og vitnisburðarfrásögn sé 

sá að í ævisögu er fjallað um einn einstakling en í vitnisburðarfrásögn endurspeglast 
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yfirleitt reynsla fleira fólks.
319

 Þó að „heimildarfrásagnir“ (documentary writing) séu ekki 

einkennandi fyrir nein ákveðin landsvæði þá benda John Beverly og Marc Zimmerman á að 

óneitanlega hafa lang flest slík skrif komið frá Rómönsku-Ameríku.
320

 

Vitnisburðarfrásagnir eru afbrigði af þessum svokölluðum „heimildarfrásögnum“ sem 

sagðar eru í fyrstu persónu af vitni sögulegra atburða. Þeim er svo iðulega ritstýrt af 

rithöfundum, blaðamönnum eða mannfræðingum. Í raun eru ýmsar tegundir skrifa sem 

flokkast sem vitnisburðarfrásagnir. Helsti munurinn á þeim og öðrum skrifum sem ekki 

falla undir hefðbundin skáldskap, (t.d. sjálfsævisögur, dagbækur og skýrslur) felst í 

milligönguaðilanum sem skrásetur söguna og ritstýrir verkinu.  

Vitnisburðarfrásagnir eru flokkaðar niður eftir því hvort þær eru meira í ætt við 

skýrslu þar sem lítið hefur verið átt við frásögnina eða hvort þær séu á mörkum skáldskapar 

þar sem skrásetjarinn fer frjálsar með textann.
321

 Kaminsky nefnir í því samhengi að verk 

þar sem höfundar færa í orð hörmungar og grimmd sem aðrir eða þeir sjálfir hafa mátt þola 

verða þannig að frásögn í skáldskaparformi. Það þýðir þó ekki að slík verk séu uppspuni 

heldur að frásagnir af þessum atburðum staðfesti þá og geri raunverulega fyrir stærri hópi 

heldur en þeim sem sjálfir hafa upplifað grimmdarverkin.
322

 Í vitnisburðarfrásögnum er 

takmarkað pláss fyrir fagurfræði eða skreytistíl.
323

 Flestir fræðimenn sem hafa skoðað 

vitnisburðafrásagnir niður í kjölinn líta svo á að um sé að ræða frásagnir í pólitískum 

tilgangi. Margir gagnrýnendur hafa bendlað vitnisburðarskrif við vinstrihreyfingar sem 

sýna andstöðu gagvart yfiröldum og þar sem opinberuð eru voðaverk á fyrrum nýlendum. 

Aðrir skoða vitnisburðarfrásagnir út frá formi og sérkennum textans. Flestir eru þó 

sammála um að forsenda vitnisburðarfrásagna sé að gera að umtalsefni reynslu kúgaðra 

samfélagshópa og leggja áherslu á orð þeirra sem undir venjulegum kringumstæðum eru 

bældar niður.
324
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Tilgangurinn með mörgum þessara verka er jafnframt að varðveita þekkingu sem 

ákveðið menningarsamfélag hefur viðhaldið í gegnum munnlega frásagnarhefð sem annars 

er hætta á að glatist.
325

 Mörg þessara verka eru frásagnir fyrrum skæruliða. Önnur eru 

lýsingar á þjóðháttum ákveðinna menningarsamfélaga.
326

 Algengast er að þeir sem segja frá 

í vitniburðarbókmenntum séu indíánar, afkomendur afrískra þræla eða aðrir sem tiheyra 

neðri stéttum og jaðarhópum ákveðins þjóðfélags.
327

 Í gegnum vitnisburðarfrásagnir fá 

þannig ólæsir og undirokaðir hópar tækifæri til þess að tjá sig og að á þá verði hlustað. 

Maureen E. nefnir að vitnisburðarfrásagnir verða þannig að mikilvægri tjáningarleið fyrir 

indíána og ekki síst konur sem tilheyra ólíkum þjóðfélagshópum og neðri stéttum.
328

 

Mikil umræða skapaðist um heimildafrásagnir eftir útkomu verks mannfræðingsins 

Oscar Lewis Börn Sánchez-fjölskyldunnar (The Childern of Sánchez) frá árinu 1961. Sú 

bók er byggð á viðtölum við mexíkanska fjölskyldu í einum af úhverfum Mexíbórgar. Í 

inngangi bókarinnar nefnir Lewis að hann hafi nýtt sér tækni segulbandstækis þar sem hver 

fjölskyldumeðlimur segir sína sögu með eigin orðum. Lewis var í framhaldinu gagnrýndur 

harðlega fyrir að hafa meðhöndlað frásögn fólksins eftir sínu höfði en þó látið frásögnina 

líta þannig út að ekkert hefði verið átt við hana.
 329

  

Síðar urðu ýmsir rithöfundar og fræðimenn frá Rómönsku-Ameríku þekktir fyrir 

verk sem byggðu á vitnisburði einstkalinga, til dæmis kúbverski þjóðfræðingurinn Miguel 

Barnet og fransk-mexíkóska blaðakonan Elena Poniatowska. Verk Miguel Barnet Ævisaga 

strokuþræls (Biografía de un Cimarrón), frá 1966, byggir á viðtölum Barnets við fyrrum 

afrískan þræl á Kúbu. Barnet er titlaður sem ritsjóri frekar er höfundur verksins. Síðan 

bókin kom hefur ítrekað verið bent á að Barnet hafi mikið átt við textann þar sem hans 

eigin hugvitsemi og stílbrögð séu áberandi í frásögn fyrrum þrælsins.
330

 Þremur árum eftir 

að verkið kom út gaf Barnet út yfirlýsingu sem bar heitið Vitnisburðarskáldsaga: Félags-

bókmenntir (La novela testimonial: Socio Literatura). Með framsetningu á hugtakinu 

„vitnisburðarskáldsaga“ í þeirri yfirlýsingu varði Barnett réttindi sín og annarra sem 
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skrifuðu vitnisburðarfrásagnir til að taka upp verklag skáldsagnarithöfunda við ritstjórn 

vitnisburðarfrásagna.
331

 Verk Poniatowska Þangað til við sjáumst aftur Jesús minn (Hasta 

no verte Jesús mío), frá árinu 1969, er frásögn í skáldskaparformi byggð á viðtölum við 

mexíkanska konu af lágstétt. Verkið felur ekki í sér endurskrif á viðtölunum heldar frásögn 

í fyrstu persónu og byggir á lífi þessarar konu. Annað mikilvægt vitnisburðarverk frá 

Poniatowska er frásögnin Nóttin í Tlatelolco (La Noche de Tlatelolco) frá árinu 1971. 

Verkið sem segir frá fjöldamorðum hersins á mótmælendum á Tlatelolco-torginu í 

Mexíkóborg er samansafn vitnisburðarfrásagna forsvarsmanna pólitískra 

námsmannahreyfinga, þátttakenda í mótmælunum, utanaðkomandi sem fylgdust með og 

öðrum þeim sem höfðu eitthvað um málið að segja. Bókin þótti nýstárleg á sínum tíma þar 

sem hún var samsett úr mismunandi vitnisburðum og úr þeim mynduð heilstæð frásögn.
332

 

Því má bæta við að verk bæði Poniatowska og Barnets hafa verið þýdd úr spænsku á ýmis 

tungumál en eru aðallega þekkt meðal þeirra sem leggja stund á bókmenntir frá Rómönsku-

Ameríku.
333

  

Upp úr 1970 komu svo mörg vitnisburðarverk fram á sjónarsviðið að kúbverska 

útgáfufyrirtækið Casa de las Américas ákvað að hafa sérflokk fyrir vitnisburðarbókmenntir 

í árlegri verðlaunasamkepni þeirra á útgefnum bókmenntaskrifum. Eftir að þeim 

verðlaunum var komið á urðu vitnisburðarbókmenntir (sp. literatura testimonial) 

skilgreindar sem ákveðin tegund innan bókmennta og viðurkenndar sem slíkar.
334

 Ljóst er 

að augljós tengsl eru milli vitnisburðarskrifa og samfélagslegri baráttu landa Rómönsku-

Ameríku á áttunda áratugnum og Mið-Ameríku á níunda áratugnum. Neil Larsen minnir 

okkur á að tilhneiging sé að líta á slík verk sem frásagnir af „hinum erlenda“ sem er okkur 

íbúum á Vesturlöndum framandi.
335

 Vitnisburðarfrásögn bólivísku konunnar Domitila 

Barrios de Chungara (f. 1937) sem ber titilinn Ef ég má fá orðið (Si me permiten hablar 

1976) fékk töluverða athygli á alþjóðavettvangi. Domitila Barrios de Chungara, sem var 
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eiginkona námuverkamanns, var virk í verkalýðsbaráttu námumanna. Það var Moema 

Viezzer sem skráði frásögn hennar ásamt því sem hún tók upp þegar Barrios de Chungara 

talaði á opinberum vettvangi og bætti í textann. Ef ég má fá orðið var aldrei jafn harkalega 

gagnrýnd og frásögn Barnets og var litið á hana sem trúverðuga endursögn á orðum Barrios 

de Chungara. Naomi Lindstrom bendir á að líklega hafi það verið vegna þess að Barrios de 

Chungara var vel þekkt kona sem oft talaði og veitti viðtöl á opinberum vettvangi, 

sérstaklega eftir að vitnisburðarfrásögn hennar gerði hana þekkta utan landsteinanna.
336

  

Frásögn Barrios de Chungara og síðar frásögn Rigobertu Menchú fékk fræðimenn 

og gagnrýnendur til að velta vöngum yfir hvern ætti að skilgreina sem höfund slíkra verka. 

Nöfn Domitila Barrios de Chungara og Rigobertu Menchú urðu til dæmis mun þekktari 

heldur en nöfn ritstjóra frásagna þeirra, Moema Viezzer og Elisabeth Burgos.
337

 Frásögn 

Rigobertu átti þó eftir að vekja upp enn fleiri spurningar, sérstaklega um sannleiksgildi 

frásagnar hennar og beindust þó spjótin frekar að henni heldur en Burgos sem skrásetjara. 

4.3.1 Rigoberta Menchú og frásögn hennar  

Rigoberta Menchú fæddist árið 1959 í smáþorpinu Chimel í umdæmi Quiché-indíána á 

hásléttu Gvatemala. Á viðburðaríkri ævi sinni hefur hún upplifað mikið óréttlæti, félagslega 

mismunun, kynþáttahatur og mikla fátækt líkt og svo margir aðrir indíánar í Gvatemala. 

Rigoberta lifði af blóðug átök stríðsins þó að margir fjölskyldumeðlimir hennar hafi verið 

myrtir af hernum. Hún byrjaði snemma að taka þátt í baráttu indíána gegn yfirvöldum og 

þar af leiðandi var hún ofsótt og var hrakin í útlegð til Mexíkó árið 1981.
338

 Réttindabarátta 

hennar vakti athygli umheimsins eftir útlegð hennar í Mexíkó og varð það til þess að hún 

fékk tækifæri til að ferðast til annarra landa og tala á opinberum vettvangi um það sem var 

að gerast í heimalandi hennar.
339

  

Elisabeth Burgos hafði lært mannfræði en þegar hún hitti Menchú vann hún fyrir sér 

sem blaðamaður og ritstjóri.
340

 Frásögn Rigobertu hlaut verðlaun í hinni árlegu samkeppni 

Casa de las Américas um vitnisburðarbókmenntir og var það stökkpallur fyrir útbreiðslu og 

                                                           
336

 Lindstrom: The Social Conscience of Latin American Writing, bls. 84. 
337

 Sama bók, bls. 87.  
338

 O„Kane: In Focus Guatemala, bls. 9.  
339

 Del Valle Escalante: Nacionalismos mayas y desafíos postcoloniales en Guatemala, bls. 89.  
340

 Lindstrom: The Social Conscience of Latin American Writing, bls. 84. 



53 
 

vinsældir verskins. Indíánastelpan Rigoberta og frásögn hennar unnu hug og hjörtu lesenda 

jafnt í Rómönsku-Ameríku sem og í Evrópu og Bandaríkjunum. Það sem gerði frásögnina 

sérstaklega heillandi var að Rigoberta ólst upp í samfélagi sem varðveitt hefur siði og 

venjur Maya-indíána frá fornu fari.
341

  

Þýðingar á verkinu hafa höfðað til erlendra lesenda sem láta sig varða mann- og 

kvennaréttindi eða bókmenntir frá Rómönsku-Ameríku. Frásögn hennar hefur þó einnig 

höfðað til almennra lesenda og hefur það að stórum hluta átt þátt í vinsældum verksins.
342

 

Nákvæmar og berorðar lýsingar á dauða fjölskyldumeðlima hennar hreifðu við lesendum 

víða og urðu til þess að Rigoberta varð alþjóðlegur talsmaður mannréttindamála.
343

 Þar sem 

Rigoberta var ekki fullfær í spænsku, þá leiðrétti Burgos málfræðivillur og skipti 

frásögninni eftir þemum svo tryggja mætti meira samhengi í textanum.
344

 Burgos útksýrir 

ákvörðun sína um að leiðrétta til dæmis vitlaust kyn orða með því að „það hefði annars 

skyggt á meginmarkmið frásagnar hennar og skilaboðin sem Rigoberta vildi senda 

lesendum sínum með textanum.“
345

 Burgos hefur hinsvegar ákveðið að halda inni ýmsum 

endurtekningum, óreglulegum tíðum sagna og ruglingslegu eða samhengislausu orðalagi. 

Þrátt fyrir að búa ekki að fullri færni né góðum tökum á spænskri tungu tókst Rigobertu að 

umbreyta frásögn sinni í málgagn fyrir réttindabaráttu indíána. Einn mikilvægasti sigurinn 

sem náðist með frásögn Rigobertu Menchú var að vitundavakning varð á heimsvísu um 

ástandið í Gvatemala og grimmd stríðanna sem geisuðu um alla áfuna á þessum tíma sem 

og afleiðingar þeirra fyrir íbúanna þegar saklaust fólk var myrt í stórum stíl.
346

 Eftir útkomu 

frásagnar Rigobertu kom aukinn þrýstingur erlendis frá á yfirvöld í landinu um að enda 

borgarastríðið í Gvatemala með því að semja við skæruliðanna.
347

  

Nokkrar vitnisburðarfrásagnir komu út í Gvatemala um svipað leyti og frásögn 

Rigobertu Menchú. Bókin Dagar í frumskóginum (Días de la selva) er frásögn fyrrum 

skæruliðans Mario Payeras og kom út árið 1980. Árið 1987 kom út bókin Vitnisburður: 
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Útrýming indíánasamfélags í Gvatemala, (Testimonio: Muerte de una comunidad indígena 

en Guatemala) eftir Victor Montejo. Þar lýsir Montejo þeim atburðum sem áttu sér stað í 

tilteknu þorpi þar sem hann vann sem kennari á árunum 1980-1982. Hann segir frá 

berserksgangi hersins í þorpinu þar sem hann starfaði ásamt fleirum sem voru teknir til 

fanga og máttu þola illa meðferð af hendi hersins. Árið 1992 kom út samansafn frásagna 

sem teknar voru saman af jesúítanum Ricardo Fallas í ritinu Fjöldamorð í frumskóginum, 

(Masacres de la selva) frá árinu 1992. Einnig voru gefnar út skáldsögur með vísanir í 

ástandið og ádeilur á kúgunina og ofbeldið sem viðgekkst í landinu á þessum árum. Má þar 

til dæmis nefna söguna eftir Gaspar Pedros González Hitt andlitið (La otra cara) frá árinu 

1995 og smásagnasafnið Sögur af dauða og upprisu (Cuentos de muerte y resurrección) frá 

árinu 1987 eftir kvenhöfundinn Norma García Mainieri sem gaf út verk undir 

rithöfundanafninu Isabel Garma.
348

  

Biskupinn Juan José Gerardi var virkur stuðningsaðili mannréttindasamtaka í 

Gvatemala þar til hann var myrtur árið 1998. Hann safnaði saman um 6000 

vitnisburðarfrásögnum efirlifenda stríðsins.
349

 Að lokum ber að nefna gögn 

mannréttindasamtaka eins og Amnesty International og Americas Watch.
350

 Það var samt 

sem áður og ekki hvað síst með frásögn Rigobertu Ég heiti Rigoberta Menchú og svona 

varð sjálfsvitund mín til, að kastljós umheimsins beindust að þeim atburðum sem áttu sér 

stað í Gvatemala. 

Friðarverðlaun Nóbels juku enn á sýnileika indíánakonunnar Rigobertu Menchú. 

Hún hefur vakið athygli fyrir framlag sitt til „félagslegs réttlætis og fyrir að berjast fyrir 

viðurkenningu á fjölmenningu sem grundvallast á virðingu fyrir mannréttindum indíána.
351

 

Mannréttindabarátta hennar er ekki einungis bundin við Gvatemala, til dæmis má nefna að í 

bréfi sem hún sendi George Bush Bandaríkjaforseta árið 2001 mælist hún til þess að ekki 

verð beitt ofbeldisfullum aðferðum í baráttunni gegn hryðjuverkum.
352

 Árið 2006 stofnaði 

Rigoberta ásamt fimm öðrum kvenkyns Nóbelsverðlaunahöfum hópinn Nobel Women's 
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Initiative. Markmið hópsins er að sameina reynslu þeirra sem hann mynda til að stuðla að 

réttlæti og jafnræði. Þær styðja meðal annars við starfsemi kvenréttindahreyfinga um heim 

allan.
353

 Rigoberta er einnig meðlimur samtakanna PeaceJam sem hefur það að markmiði 

að þjálfa unga leiðtoga sem stefna að jákvæðum breytingum á sjálfum sér, samfélögum 

þeirra og umheiminum. Fyrir hönd samtakanna ferðast Rigoberta um heiminn og talar við 

ungmenni á ráðstefnum.
354

 Árið 2007 stofnaði hún stjórnmálaflokkinn Encuentro por 

Guatemala og bauð sig fram til forseta sama ár. Af 14 frambjóðendum lenti hún í sjötta 

sæti með 3% atkvæða. Nokkrum flokksmönnum hennar var hótað og tveir þeirra myrtir.
355

 

Árið 2009 gekk hún svo í fyrsta pólitíska indíánaflokk Gvatemala sem gengur undir 

nafninu Winaq.
356

 Þegar þetta er skrifað verða næstu forsetakosningar þann 11. september 

árið 2011 og verður Rigoberta frambjóðandi vinstri flokksins Frente Amplio sem 

samanstendur af flokksmönnum eldri byltingasinnaðra stjórnmálaflokka eins og Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
357

 og ungra aðgerðarsinna. Það er í fyrsta 

skipti í langan tíma sem vinstri flokkar sameinast í forsetakosningum í Gvatemala.
358

 Í dag 

starfar hún jafnframt sem sendiherra góðgerðarmála hjá UNESCO.
359

 Bæði frásögn 

Rigobertu sem og starfsemi hennar í þágu mannréttinda hafa stuðlað að því að mið- og 

efristéttir fólks í Gvatemala, sem og utan landsteinanna, hafa öðlast nýja sýn á indíánum og 

heimi þeirra.
360

 Barátta Rigobertu hefur snúist um að vernda og styrkja sjálfsmynd Maya-

indíána sem heildstæðs menningarsamfélags og auka vægi þeirra sem þjóðfélagshóps.
361

 Þó 

Rigoberta eigi fjölmaga stuðningsmenn sem hafa hjálpað henni til að ná markmiðum 

hennar á hún jafnframt marga fjandmenn sem hafa gert lítið úr baráttu hennar og reynt að 
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sverta ímynd hennar. Sú reyndist raunin í þeim mótsögnum sem komu fram um 

sannleikgsildi frásagnar hennar og fjallað verður um í framhaldi. 

4.3.2 Ágreiningur um sannleiksgildi frásagnar Rigobertu Menchú 

Þegar ég talaði um mannréttindi, hernað og þá sem höfðu horfið [í 

stríðinu] þá sagði sumt af þessu fólki: „Rigoberta er augljóslega 

heilaþvegin af vinstriöflunum.” 

Rigoberta Menhú 

Þegar fjallað er um Rigobertu Menchú og verk hennar er ekki hægt að horfa framhjá þeim 

deilum sem sprottið hafa upp meðal fræðimanna um frásögn hennar.
362

 Skrif um 

mannréttindamál krefjast þess að textinn sé sannleikanum samkvæmur upp að því marki 

sem frásögnin leyfir.
 363

 Rigoberta skorar á lesendur að trúa því sem hún hefur að segja þrátt 

fyrir að hún vilji ekki uppljóstra ýmsum leyndarmálum ættbálks Quiché-indíánanna. Það 

gaf mannfræðingnum David Stoll og öðrum gagnrýnendum tækifæri til þess að draga 

frásögn hennar í efa. Eftir að vitnisburður hennar var þýddur á ensku og hún hlaut 

Friðarverðlaun Nóbels árið 1992 spruttu upp gagnrýnisraddir á frásögn hennar. Til dæmis 

fjallaði rithöfundurinn Dinesh D„Souza um frásögn Rigobertu í sérkafla í bók sinni Illiberal 

Education þar sem hann lítilsvirðir Rigobertu, frásögn hennar og menningu.
364

 Eftir að 

Stoll hafði lesið frásögn hennar fór hann til Gvatemala til þess að rannsaka líf Rigobertu og 

sannreyna framsettar upplýsingar. Bók hans Rigoberta Menchú and the Story of All Poor 

Guatemalans
365

 byggir á tíu ára rannsóknarvinnu og um 120 viðtölum sem tekin voru í lok 

níunda áratugarins og í upphafi þess tíunda.
366

 Á þessum viðtölum byggði hann niðurstöður 

sínar sem fólu í sér að hluti frásagnarinnar innihéldi ýkjur og ósannindi. Jafnframt hélt hann 

því fram að Rigoberta væri ekki að tala frá eigin brjósti í frásögninni heldur væri hún 

heilaþvegin og stjórnað af skæruliðsamtökunum EGP (Ejército Guerrillero de los 

Pobres)
367

 sem væru að nota Rigobetru til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.
368
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Fullyrðingar Stolls komu fyrst fram á sjónarsviðið árið 1991 á ráðstefnu hjá Latin American 

Studies Association.
369

 Sem svar við þeim ásökunum kom út árið 1992 umfjöllun eftir 

Rigobertu í samvinnu við CUC (Comité de Unidad Campesina),
370

 sem ber titilinn 

Samþætting til framtíðar: Barátta gvatemalskra bænda á okkar dögum (Trenzando el 

futuro: Luchas campesinas en la historia reciente de Guatemala). Það verk kom fram 

nokkrum mánuðum áður en að hún fékk friðarverðlauin. Þar ræðir hún um túlkun Stolls á 

frásögn hennar og skæruliðahreyfingunni.
371

 Það breytti því þó ekki að fullyrðingar Stolls 

voru opinberaðar á alþjóðavettvangi í lok árs 1998 þegar staðhæfingar hans birtust framan á 

New York Times. Til að renna stoðum undir fullyrðingar Stolls hafði dagblaðið sent 

fréttaritara til Gvatemala. Borin voru fram rök meðal annars fyrir því að bróðir Rigobertu 

hafi ekki verið brenndur til dauða eins og kemur fram í frásögn hennar þó að aðrir meðlimir 

samfélagsins hafi látið lífið á þann hátt. Bróðir hennar hafði hinsvegar verið myrtur af 

aftökusveit og grafinn í fjöldagröf. Ýmis fleiri dæmi voru týnd til sem áttu ekki við rök að 

styðjast. Árið 1999 kom svo út bóki Stolls sem byggði á niðurstöðum rannsókna hans.
372

 

Del Valle Escalante hefur komiast að því að eftir útkomu bókarinnar tók bandarísk hreyfing 

íhaldsmanna upp á því að dreifa áróðri um Rigobertu í þeim tilgangi að afnema frásögn 

hennar af leslistum háskóla og að David Horowitz, forseti Center for the Study of Popular 

Culture í Los Ángeles, borgaði fúlgur fjár til þess að koma af stað  auglýsingaherferð gegn 

Rigobertu í tímaritum námsmanna innan virtustu háskóla Bandaríkjanna. Bók Stoll var 

jafnframt notuð sem málstaður af hægriöflum í Gvatemala gegn vinstrihreyfingum og 

Rigobertu.
373

 Sama ár kom viðtal við Rigobertu í spænska dagblaðinu El País þar sem hún 

varði sig gegn ásökunum Stoll,
374

 ásamt því sem grein henni til varnar birtist í New York 

Times. Í viðtali við fréttastofuna AP (The Associated Press) sama ár viðurkenndi Rigoberta 

Menchú að mögulega hafi hún blandað sögu sinni við sögu annarra fórnarlamba 

borgarastríðsins en sem eftirlifandi stríðsins hafi hún séð sig knúna til að láta umheiminn 
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vita um þau grimmdarverk sem áttu sér stað í heimalandi hennar.
375

 Vert að geta þess að 

engin missögli kom fram um að faðir hennar að hafi brunnið inni í Sendiráði Spánar, 

hvernig móðir hennar lést eða hvernig tveir bræður Rigobertu hafi látið lífið vegna 

ofbeldis.
376

 Líkt og margir gagnrýnendur hafa bent á var tilgangur Stolls ekki að fjalla um 

það sem gerðist í Gvatemala heldur hvernig Rigoberta sagði frá. Margir hafa jafnframt bent 

á hversu litla athygli Stoll sýndi harðstjórn herforingjastjóranna, stöðu kirkjunnar og 

efnhagslegum og pólitískum umsvifum Bandaríkjanna í Gvatemala.
377

 Del Valle Escalante 

bendir á að líta megi á verk Stolls sem enn eitt dæmi um stöðugar árásir á 

frumbyggjasamfélög landsins sem átt hafa sér stað frá tímum nýlendustofnunarinnar og 

endurspegla yfirráð þeirra sem hafa valdið í höndum sér.
378

 Niðurstöður rannsóknarvinnu 

Stolls fékk jafnframt stuðning meðal þeirra sem áhuga höfðu á því að endursegja sögu 

landsins á 20. öld án þess að minnast á grimmdina og hryllingin sem einkennandi voru fyrir 

borgarastríðið.
379

 Del Valle Escalante fullyrðir einnig að tilgangur Stoll hafi verið að hylja 

eða skyggja á afleiðingar stríðsins fyrir íbúa landsins og tengsl Bandaríkjanna við 

þjóðarmorðin sem framin voru þar sem þeir styrktu herafla Mið-Ameríkuríkanna. Það hefði 

skaðað siðferðilega ímynd Vesturheims.
380

 Í ljósi þess kemur ekki á óvart að vangaveltur 

um sannleikgildi frásagnar Rigoberu hafi verið mestar meðal fræðimanna og gagnrýnenda í 

Bandaríkjunum enda þeirra eigin hagsmunir í húfi.
381

  

Það má vissulega kalla það kaldhæðni að Rigoberta sé álitin sökudólgur frekar en 

fórnarlamb fyrir þá staðreynd að ekki sé allt byggt á skjalfestum staðreyndum sem fyrir 

kemur í frásögn hennar. Eins og Maureen E. bendir á, virðast fræðimenn Vesturlanda hafa 

meiri áhuga á því að gagnrýna Rigobertu heldur en að fjalla um þá raunverulegu grimmd 

sem samfélög indíána í Gvatemala hafa mátt búa við og lýst er í frásögn hennar. Þessi átök 

fræðimanna, um hvað sé satt og hvað ekki, hafa því miður skyggt á markmið bókarinnar 
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sem er að ljóstra upp kúguninni, ofbeldinu og þjóðarmorðunum á hundruðum þúsunda 

indíána sem vissulega áttu sér stað í landinu í lok áttunda áratugarins og í byrjun þess 

níunda. Framhald af ævisögu Rigobertu Barnabarn Maya-indíánanna eða (La nieta de los 

mayas) var gefið út árið 1998.
382

 Þar er fjallað um líf Rigobertu eftir að hún vann 

friðarverðlaun Nóbels og starfsemi hennar í hinum ýmsum samtökum á alþjóðavettvangi, 

til dæmis fyrir Sameinuðu Þjóðirnar.
383

 Í þeirri bók er jafnframt gerð ítarleg grein fyrir 

þeim atburðum sem Stoll segir að orki tvímælis í frásögn hennar.
384

 Árið 2001 ritstýrði 

gvatemalski rithöfundurinn Arturo Arias bókinni The Rigoberta Menchú Controversy. Þar 

er samansafn ólíkra ritgerða þar sem sumir höfundar styðja málstað Rigobertu og aðrir 

málstað Stolls, auk þess sem Stoll reynir að útskýra mál sitt enn frekar.
385

 Í ljósi þessa er 

það merkileg staðreynd að þrátt fyrir mótbárur þá heldur frásögn Rigobertu áfram að vekja 

athygli lesenda víða um heim. Þó tæp 30 ár séu frá útkomu bókarinnar á umfjöllunarefni 

hennar alveg jafn mikið upp á pallborðið nú eins og þá; ekki bara á grundvelli mannréttinda 

heldur einnig til að fræðast um heillandi menningu Maya-indíána sem þeim hefur tekist að 

varðveita þrátt fyrir að reynt hafi verið að bæla hana niður öldum saman. Vinsældir 

frásagnar Rigobertu Menchú má rekja til þess að hún er vitnisburður um það ástand sem 

ríkti í Gvatemala á síðustu áratugum 20. aldar auk þess að vera fræðileg lesning um 

menningarheim sem er algjörlega frábrugðin því sem Vesturlandabúar þekkja eða eiga að 

venjast.  
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5 Að flytja menningu milli mála   

Vidal Claramonte gerir að umtalsefni að til þess að einstaklingar úr ólíkum 

menningarheimum geti skilið hvorn annan notist þeir við tákn, tungumál og þýðingar. Tveir 

ólíkir menningarheimar skarist í gegnum tungumálið og þýðingin hjálpi til við skilning á 

því sem er framandi.
386

 Það getur hinsvegar oft verið erfiðleikum háð að þýða texta með 

fjölda menningarbundinna skírskotana og frá örófi alda hafa þýðendur gert sér grein fyrir 

þeim vandmálum sem skapast í tengslum við þekkingaskort á ólíkum menningarheimum. 

Helsta álitamálið tengist hugtökum og orðasamböndum sem eiga rætur að rekja svo djúpt í 

ákveðna menningu að nær ómögulegt er að þýða þau yfir á önnur tungumál. Þrátt fyrir 

ólíkar skoðanir fræðimanna á því hvort tungumál séu hluti menningar eða ekki, þá eru 

fyrirbærin óaðskiljanleg.
387

 Í því samhengi nefnir Nico Wiersema að ólíkir 

menningarheimar eru sífellt að færast nær hver öðrum og að þýðendur verði að gefa því 

gaum. Hann bendir á að með því að halda menningartengdum fyrirbærum óbreyttum í 

þýðingu muni textinn verða mun meira framandi og meira erlendur. Lesandi fái þannig 

skýrari mynd af hinum ólíka menningarheimi sem verkið er sprottið úr.
388

  

María Pérez minnir okkur á að menning er gjarnan álitin samnefnari fyrir hefðir, 

fortíð og staðbundna þekkingu, með öðrum orðum, fyrir arfleifð ákveðins samfélags.
389

 Að 

sama skapi bendir Ke Ping á að „mennig er samþykkt félagslega frekar en líffræðilega, 

menningu er deilt á milli meðlima ákveðins samfélags og er táknræn fyrir þetta tiltekna 

samfélag. Tungumál er eitt helsta táknkerfi menningar og menning er jaframt samþætt, 

þ.e.a.s., sérhver þáttur menningar tengist öðrum þáttum hennar.“
390

 Peter Newmark 

skilgreinir menningu hinsvegar sem lífstíl. Hann gerir greinarmun á milli svokallaðra 

„menningarbundinna tungumála“ (cultural language), „alheimstungumála“ (universal 

languages) og loks „persónubundinna tungumála“ (personal language). Þannig falla orð 
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eins og „lifa,“ og „deyja“ undir alheimstungumál en orð eins og „monsoon“ og „tagliatelle“ 

undir menningarbundin orð sem geta reynst flókin í þýðingu.
391

 Hver tungumálahópur 

hefur þar af leiðandi sín sérstæðu menningarbundnu einkenni. Í því samhengi talar hann um 

„menningarorð“ (cultural word) sem ólíklegt sé að lesendur markmálsins þekki til.
392

 

Samhljóm er að finna í orðum Ástráðs Eysteinssonar þegar hann nefnir að viss óþýðanleiki 

hafi alltaf áhrif á þær þýðingar sem tilheyra ólíkri menningu.
393

 Sherry Simon gerir 

hinsvegar að umtalsefni að það sem skorti gjarnan innan þýðingafræða sé skilgreining á 

hugtakinu „menning.“ Á meðan menning sé álitin eitt flóknasta hugtak innan félagsvísinda 

þá sé fjallað um menningu innan þýðingafræða líkt og merking þess sé augljós, slétt og 

felld. Þýðendum sé sagt að til þess að inna verk sitt vel af hendi verði þeir að þekkja til 

menningar frummtextans þar sem textagerð falli undir mennningu.
394

  

Venuti talar um tvær meginaðferðir við þýðingar: „Aðlögun“ (e. domestication) 

annars vegar og „halda í hið erlenda“ (e. foreignization) hinsvegar. Báðar þessar aðferðir 

varða val á texta til þýðinga og þýðingaraðferðir. Venuti lýtur svo á að „aðlögun“ sé 

allsráðadi í þýðingum Vesturheims. Hann er mótfallinn þessari aðferð þar sem hún felur í 

sér að nota þjóðmenningu markmálsins sem algildan mælikvarða á sjónarmið og siði 

annarra þjóða og dregur þannig úr áhrifum hins erlenda. Þessi aðferð hefur í för með sér 

gagnsæjan, áreynslulausan og skýran texta enda hefur hann verið lagaður að 

þekkingarheimi lesenda.
395

 Hin aðferðin, „að halda í hið erlenda,“ felst í því að velja 

erlendan texta og beita þýðingaraðferð sem vanalega er útilokuð innan venja 

markmálsins.
396

 Þessi aðferð felur í sér að skrásett eru málvísindaleg og menningarleg 

einkenni erlends texta og lesendur þannig fluttir til erlends höfundar. Venuti tekur fram að 

þessi aðferð sé notuð í þeim tilgangi að gera tilvist þýðandans sýnilegri með því að láta 

erlend sérkenni frumtextans halda sér. Þannig er frumtextinn jafnframt varinn fyrir 
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yfirráðum markmálsins.
397

 „Ósýnileiki“ (e. invisibility) er annað hugtak sem Venuti mótar 

til þess að lýsa stöðu þýðandans og virkni innan nútímamenningar Vesturheims. Venuti 

lýtur svo á að þýðendur hafi tilhneigingu til þess að þýða framandi texta yfir á ensku á lipru 

málsniði og láta textann með þeim hætti líta út fyrir að vera gagnsær. Hann bendir á að 

þýðing sé talin viðunandi ef hinn þýddi texti flæði vel og þegar sérkenni hans sem viðkoma 

málfræði, stafsetningu og ritstíl höfundar eru fjarlægð. Samt sem áður sé textinn talin 

endurspegla persónueinkenni hins erlenda höfundar, ásetning hans og grundvallarmerkingu 

hins erlenda texta. Þannig er þýðingin ekki talin vera þýðing, heldur hinn upprunalegi 

texti.
398

 

Harish Trivedi minnir okkur á að í aldana rás hafi þýðingar verið flokkaðar í tvær 

ólíkar fræðigreinar, annarsvegar málvísindi og hinsvegar bókmenntafræði. Á síðari árum 

hefur verið gefinn gaumur að því að bókmenntatextar eru ekki einungis byggðir á 

tungumáli, heldur einnig menningu þar sem menningarbundin fyrirbæri endurspeglast í 

tungumálinu. Að sama skapi hefur lengi tíðkast að álíta orð og hugtök sem eru 

vandmeðfarin í þýðingu sem sérstök menningartengd einkenni (e. cultural specific). Í seinni 

tíð hefur tilhneigingin hinsvegar orðið sú að líta ekki einungis á einstaka orð sem sérkenni 

ákveðinnar menningar, heldur jafnframt tungumál frumtextans í heild. Þar af leiðandi er 

ekki einungis litið á þýðingar sem samskiptaleið (e. transaction) milli tveggja mála, heldur 

einnig umfangsmikla flutningsleið tveggja menningarheima.
399

  

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson fjalla um þrjár hefðbundnar leiðir við 

þýðingar. Ein er sú sem kölluð er staðfærsla og á við þegar sögusvið verka eru aðlöguð að 

umhverfi markmálsins. Helstu kostir þessarar aðferðar eru að umfjöllunarefni verksins er 

lesendum aðgengilegt og textinn auðskilinn. Önnur aðferð Heimis og Höskuldar felur í sér 

að texti er lítið sem ekkert aðlagaður að menningu markmálsins. Þriðja aðferðin og 

jafnframt sú algengasta er millivegur fyrrgreindra aðferða. Mikilvæg menningarbundin 

atriði fá þá að fylgja með í þýðingu þó jafnframt fari fram einhver aðlögun á textanum.
400

 Í 
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því samhengi nefna Susan Bassnett og André Lefevere að menning hafi mismunandi áhrif á 

þýðingar ólíkra texta. Sú þýðingaraðferð sem beitt sé hverju sinni fari þannig eftir þeim 

lesendahóp sem þýðingin er ætluð og hversu mikil áhrif frá frummálinu geti komið fram í 

menningu markmálsins.
401

 Þau bæta jafnframt við að þar sem sérhvert tungumál standi fyrir 

ákveðna menningu væri mikilvægt fyrir þýðendur að þekkja jafn vel til tveggja 

menningarheima og að vera tvítyngdir.
402

  

Af ofantöldu mætti ljóst vera að þegar menningarbundin atriði eru flutt á milli texta 

mætast tungumál og menning. Þó er ekki langt síðan farið var að gera menningu jafn hátt 

undir höfði og málvísindum innan þýðingafræða. Samira Mizani nefnir að aðdragandinn að 

því hafi verið hin svokallaða „Polysystem-kenning“ (Polysystem theory) Itamar Even-

Zohar, frá árinu 1978.
403

 Í Polysystem-kenningunni er lögð áhersla á að þýddar bókmenntir 

vinni sem ákveðið kerfi sem stjórnist af því hvernig verk eru valin til þýðinga og hvernig 

þýðingaraðferðir eru undir áhrifum annarra undirkerfa.
404

 Í því samhengi bendir Edwin 

Gentzler á að það sem geri Polysystem-kenninguna mikilvæga innan þýðingafræða er að út 

frá henni séu bókmenntir skoðaðar samfara félagslegum, sögulegum og menningarlegum 

þáttum.
405

 Hugmyndir Gideon Toury, starfsbróður Even-Zohar, frá 1980, eru einnig taldar 

hafa markað upphafið að frekari menningaráherslum innan þýðingafræða. Hann lýtur svo á 

að þýðingar falli fyrst og fremst undir bókmenntir markmálsins og samfélagsleg gildi þess. 

Það hafi svo áhrif á þýðingarstefnuna sem notuð er hverju sinni.
406

 Bæði Even-Zohar og 

Toury draga þannig úr mikilvægi málvísinda innan þýðinga og einblína frekar á tengslin 

milli þýðinga og menninga. Þeir gera að umtalsefni hvernig menning getur haft áhrif á 

þýðingar en jafnframt heft þær.
407

 Á sama hátt hafna Basnett og Lefevere hinum hefðbundu 

þýðingakenningum og velta frekar vöngum yfir tengslum þýðinga og menningar. 

Mikilvægt er að benda á að í ritgerðarsafni þeirra Translation, History og Culture (1990) er 

að finna grein eftir Mary Snell-Horby sem fjallar um „menningarlegan umsnúning“ 
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(Cultural Turn) innan þýðingafræði. Það hugtak útskýrir hún sem svo að þýðingar 

einskorðist ekki einungis við texta heldur einnig menningu og pólitík.
408

 Þessi umfjöllun 

Snell-Horby um menningarleg umsvif átti eftir að hafa talsverð áhrif innan 

fræðigreinarinnar og stuðlaði að samþættingu hugmynda innan menningar- og 

þýðingafræði.
409

 Þó bendir Harish Trivedi á að þessi tengsl milli þýðingar- og 

menningarfræði hafi aldrei orðið jafn sterk og fræðimenn níunda og tíunda áratugarins 

væntu.
410

 Hér á eftir verður rannsakað hvaða áskoranir birtust og hvaða úrlausnir áttu best 

við þegar texti Rigobertu Menchú var fluttur á germanskt norrænt markmál og til ólíkrar 

menningar. Verða í því samhengi valin dæmi úr íslenskri þýðingu á frásögn Rigobertu 

Menchú. Fyrst verður fjallað um nýja merkingu á hugtakinu „.þýðing“ og hvernig það 

tengist samskiptum ólíkra menningarheima. 

5.1 Tengsl ólíkra menningarheima 

Orðið „þýðing“ hefur öðlast nýja merkingu á póst-móderniskum tímum og þá sérstaklega í 

ljósi hinna svokölluðu „menningarþýðinga“ (cultural translation). Þannig aðskilur Haris 

Trivedi „hin menningarlegu umsvif“ innan þýðingafræði og „menningarþýðingar.“
411

 Líkt 

og Michael Cronin orðar það þá „staðfesta þýðingar tilvist og virkni þjóðfélagshópa í 

heiminum.“
412

 Þannig eru þýðingar bendlaðar við árekstur tveggja menningarheima.
413

 Á 

okkar tímum hafa búferlaflutningar (hvort sem fólk er tilneytt til að flytjast eða ekki), orðið 

að þekktu og almennu fyrirbæri sem gjarnan er gert að umtalsefni innan eftirlendufræði 

(postcolonial studies).
414

  

Homi Bhaba lagði til hugtakið translational culture með tilvísun í þá sem flytjast 

búferlum og fjölsamsettar sjálfsmyndir þeirra. Hann vísar til þess sem afleiðingu þessara 

búferlaflutninga. Hann útskýrir hvernig þýðingar hafa orðið að nýjum vettvangi 
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menningarlegrar nýsköpunar.
415

 Þannig eru þýðingar vettvangur menningarlegra samskipta. 

Mikilvægt er að hafa í huga að Bhaba vísar ekki til tveggja texta sem einkennast af ólíkum 

tungumálum og menningum, heldur til fólksflutninga.
416

 Hann vísar þannig til 

fjölmenningar Vesturheims sem orðið hefur til vegna búferlaflutninga fólks frá þriðja 

heiminum.  

Þekktasta og ítarlegasta lýsingin á hinni svokölluðu „menningarþýðingu“ kemur 

einmitt fram í bók hans Location of Culture frá árinu 1994. Vísbendingu um hina nýja 

merkingu orðins má jafnframt greina í ummælum Salman Rushdie sem lýsir sjálfum sér 

sem og öðrum rithöfunum undir áhrifum eftirlendufræða sem „þýddum“ mönnum. Í 

merkingu Rushdies merkir þýðing hér færslu frá einum stað til annars og vísar til þess 

þegar hann var fluttur frá Indlandi og Pakistan til Bretlands og varð þannig að „þýddum 

manni.“
417

 Með sama hætti skilgreinir Gayatri Chakravorty Spivak
418

 menningarheima út 

frá sjónarhorni þess sem flyst búferlum.
419

 Vert er að geta hugmynda Tejaswini Niranjana 

eins og þær birtast í Sitting Translation frá árinu 1992. Þar er hugtakið „þýðingar“ notað til 

þess að gefa til kynna ójafnvægi valds milli breskra nýlenduherra og Indverja. Niranjana 

gerir sér grein fyrir að þessi merking er ekki það sem hugtakið „þýðing“ merkir venjulega 

en notar það engu að síður.
420

 Sherry Simon nefnir jafnframt að alþjóðavæðing menningar 

feli í sér að við lifum öll í „þýddum“ heimum, að rými þeirrar þekkingar sem við lifum og 

hrærumst í sameini hugmyndir af margvíslegum uppruna og stöðugir flutningar geri hvern 

menningarheim að krossgötum og fundarstað.
421

 Elizabeth Castelli bendir á að fyrir þeim 

sem finnist þeir vera utangarðs í vestrænni menningu sé „þýðing“ myndlíking fyrir upplifun 

þeirra innan hins ríkjandi menningarheims.
422

 Basnett bendir á hvernig þýðing vísi enn 

fremur í merkingu sundrungar, menningarlegs óstöðuleika og þess sem semja má um og sé 

þar af leiðandi máttug táknmynd fyrir 20. öldina. Sherry Simon fjallar um að þessi breytti 
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skilningur á hugtakinu þýðingu feli í sér óstöðugar menningarlegar sjálfsmyndir sem móta 

þankagang samtímans.
423

 Þessi nýja merking menningarþýðinga á við um frásgögn 

Rigobertu Menchú því Rigoberta tekur þátt í þessu ferli þýðinga. Hún hraktist í útlegð til 

Mexíkó og hefur í seinni tíð ferðast um Vesturlönd þar sem hún hefur flutt sig frá sínum 

upprunalegu heimkynnum og aðlagar sig að nútímasamfélagi vesturlanda. Það gerir hún í 

þeim tilgangi að gera umheiminum grein fyrir mikilvægi þess að frumbyggjamenning líkt 

og hennar eigin sé metin að verðleikum og álitin jafnvíg menningu Vesturlanda. Það er 

áhugavert að velta fyrir sér þessari tegund þýðinga og mikilvægt að gera sér grein fyrir 

muninum á þeim og hinum nýju menningartengdu áherslum innan þýðingafræða (Cultural 

Turn) undir lok síðustu aldar. Það sem skiptir þó mestu máli hér er hin „raunverulega“ 

þýðing á frásögn Rigobertu og verður nú vikið að henni. 

5.2 Menningarlegt jafngildi 

Heimir og Höskuldur benda á að menning þjóðar setji mark sitt á tungumálið sem hún talar. 

Það sé svo á valdi þýðandans að hve miklu leyti „menn vilja reyna að endurskapa á 

heimamálinu þær aðstæður og menningu sem frumtextinn er sprottinn úr og að hve miklu 

leiti menn leitast við að staðfæra eða finna staðgengla.“
424

 Vidal Claramonte minnir okkur 

þó á að eitt stærsta vandamálið sem þýðendur þurfa að fást við er hið óþýðanlega. Því er 

nokkuð ljóst að það er ekkert til sem heitir fullkomin þýðing.
425

 Að sama skapi bendir 

Sherry Simon á að vegna þess að menning nútímasamfélaga verði sífellt fjörlbreyttari komi 

ekki á óvart að blönduð táknkerfi og önnur merki um þýðingarerfiðleika séu áberandi í 

þýðingum samtímabókmennta.
426

 Basnett og Lefevere taka í sama streng og nefna að 

þýðingar séu ávallt staðsettar í tvöföldu samhengi vegna þess að þýddir textar séu staðsettir 

í tveimur menningarheimum.
427

 Ástráður Eysteinsson nefnir að Jirý Leví, James Holmes og 

fleiri þýðingafræðingar gangi út frá fyrir því að merking texta felist í samtengingu en 

jafnframt stigskiptu kerfi ólíkra merkingarþátta. Þegar texti er svo þýddur frá einum 

menningarheimi yfir í annan raskast þetta kerfi. Þáttur sem var áberandi í frumverkinu 
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skiptir kannski minna máli í þýðingunni, en vægi annars þáttar kann að hafa aukist. Sum 

einkenni eru nánast horfin með öllu en ný koma í staðinn.
428

  

Á sjöunda áratugnum velti Eugene Nida jafnframt fyrir sér helstu vandamálum í 

tengslum við jafngildi. Hann var á þeirri skoðun að ólík málfræðileg- og menningarleg 

sérkenni frumtexta og markmáls væru jafn víg og mikilvæg. Niðurstaða hans var sú að 

ólíkir menningartengd fyrirbæri geti í raun valdið meiri vandamálum við þýðingar heldur 

en málfræði- og setningarfræðileg atriði.
429

 Mona Baker bendir hinsvegar á að fyrir 

þýðendur skipti mestu að koma heildarmerkingu frumtextans áleiðis. Til að vera fær um 

það sé nauðsynlegt að lesa í þær einingar og tengingar sem fela í sér merkingu textans. 

Smæstu einingar sem við gerum ráð fyrir að feli í sér merkingu eru orðin sjálf.
430

 

Samkvæmt Suzanne Jill Levine aðskilur þýðing hinsvegar tákn og merkingu. Þannig getur 

ákveðið orð haft mismunandi aukamerkingar sem jafngildi þess í öðru tungumáli nær ekki 

yfir.
431

 Levine nefnir jafnframt að þegar þýðandi fari út fyrir móðurmál sitt í þeim tilgangi 

að þjóna öðru tungumáli, upplifi hann útlegð frá sínu eigin máli. Í þessari útlegð átti hann 

sig á gangvirki móðurmáls síns og að það skorti eitthvað sem erlenda málið hefur.
432

  

Líkt og Peter Newmark nefnir eru oft til fleiri en eitt hugtak til að lýsa 

menningarlegum fyrirbærum sem einkennandi eru fyrir ákveðið samfélag. Í því samhengi 

má nefna fjölbreytt orðalag Frakka í tengslum við vín og osta og mörg orð eskimóa yfir 

snjó. Newmark fjallar um að alls staðar þar sem til verður svo sérstæður menningartengdur 

orðaforði komi upp vandamál við þýðingu vegna fjarlægðar og ólíkrar menningar 

frummálsins og markmálsins.
433

 Mona Baker nefnir að ein helsta orsökin fyrir skorti á 

jafngildi er þegar tiltekið orð á við menningarbundið fyrirbæri. Þessi menningarbundnu orð 

geta átt við trúarbrögð, siði og venjur ákveðins samfélags, jafnvel fæðutegundir.
434

 

Erfiðleikar við þýðingu þeirra geta verið mismikil, allt eftir því hversu vel eða illa gengur 
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að flytja upprunamerkingu orðsins yfir í markmálið.
435

 Nico Wiersema bendir á að það er 

undir þýðandanum sjálfum komið hversu mörgum af erlendum orðum hann heldur í 

textanum og hversu framandi hann á að vera. Samkvæmt Wiersema hefur þýðandi þrjá 

möguleika við þýðingu á menningarbundum orðum og hugötkum: A) Að taka orðið upp 

óbreytt án nokkura útskýringa. B) Taka orðið beint upp og láta fylgja með ítarlegar 

útskýringar. C) Endursegja orðið til þess að gera það skiljanlegra fyrir lesendur 

markmálsins.
436

 Að sjálfsögðu má deila um þennan þátt innan íslenskra þýðinga enda hefur 

hér á landi verið ríkjandi hreintungustefna þar sem reynt hefur frekar verið að finna ný 

íslensk orð frekar en að taka beint upp erlend.
437

  

Newmark bendir á að ein möguleg leið við þýðingu illþýðanlegra og 

menningarbundinna orða eða hugtaka sé að nota samskonar staðbundið orð úr markmálinu. 

Þannig yrði til dæmis hið franska Palais Bourboun að „Westminster,“ tea break yrði að 

„kaffipásu“ og þar fram eftir götunum. Newmark bendir þó á að þýðing sem þessi sé alls 

ekki fullkomin, en fara megi þessa leið í almennum textum þar sem viss atriði eru gerð 

augljós fyrir lesendum sem þekkja ekki til menningar frummálsins.
438

  

Nico Wiersema bendir á að það sé nýjung að menningartengdum fyrirbærum sem 

teljast óþýðanleg sé haldið óbreyttum í þýðingum. Hann lýtur á þetta sem þátt í vaxandi 

skilningi lesenda á ólíkum menningarheimum. Með því að taka ákveðin orð upp úr 

frummálinu í þýðinguna verði hún um leið meira framandi og þar af leiðandi áhugaverðari 

fyrir þá sem vilja öðlast þekkingu á tiltekinni menningu. Þessi nýju orð geta jafnvel síðar 

hlotið viðurkenningu í markmálinu. Þannig geti þýðendur aukið á orðaforða markmálsins 

með því að fá lánuð orð úr öðrum tungumálum. Nica álítur þetta mikilvægan þátt innan 

þýðinga og að þýðingar hjálpi til við að færa ólíka menningarheima nær hver öðrum.
439

 

 Newmark bendir á að ef mikilvægt menningarbundið orð komi fyrir í texta sem 

erfitt sé að þýða, skuli þýðandi setja upprunalega orðið innan sviga á eftir tilraun hans til að 

þýða það.
440

 Þessi leið var að vissu leyti valin í íslenskri þýðingu frásagnar Rigobertu 
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Menchú þar sem stundum var haldið hugtökum úr móðurmáli Rigobertu. Var þar bæði 

stuðst við frumtextann, enska þýðingu hans
441

 og í einstaka tilfellum danska þýðingu.
442

 

Tilgangurinn með að halda menningarbundnum hugtökum í þýðingunni var hugsað 

til að viðhalda framandleika hans og endurspegla þann ólíka menningarheim sem Rigoberta 

tilheyrir. Það var þó ekki gert að jafn miklu leyti og í ensku þýðingunni því líkt og Heimir 

og Höskuldur benda á hér að framan er vissara að velja milliveg milli staðfærslu og þess að 

flytja frumtexta óbreytta yfir í þýðingu. Sherry Simon minnir okkur á að í tengslum við 

merkingu menningarbundinna orða og hugtaka sé aðalatriðið ekki hver merkingin er innan 

menningarheims frumtextans, heldur að hvaða marki við getum endurspeglað merkinguna í 

markmálinu. Lausnin finnist aðeins með því að vera dómbær á möguleg jafngildi og hvað 

henti best hverju sinni.
443

  

Af ólíkum leiðum við upptöku eða þýðingu menningartengdra orða bendir 

Newmark meðal annars á að hægt sé að hafa frekari útskýringar í neðanmálsgreinum, við 

lok kafla eða í lok bókar ef þýðandinn telur að hann þurfi að gefa lesendum markmálsins 

frekari upplýsingar.
444

 Þetta er sú leið sem farin var við íslenska þýðingu á frásögn 

Rigobertu Menchú. Í spænsku, ensku og dönsku útgáfunni eru úskýringar á 

menningartengdum fyrirbærum aftast í frásögninni, en í íslenskri þýðingu verksins var 

hinsvegar farin sú að hafa útskýringar neðanmáls. Ýmis samfélagsleg fyrirbæri voru þar að 

auki útksýrð enn frekar og ítarlegar en í ensku þýðingunni því hafður var í huga 

lesendahópur sem enga þekkingu hefur á menningu Maya-indíána eða gvatemölsku 

þjóðfélagi. Líkt og Naomi Lindstrom bendir á er ævisaga Rigobertu aðgengileg fyrir 

almenna lesendur sem hafa litla sem enga þekkingu á sögu Mið-Ameríku eða stjórnmálum 

álfunnar. 
445

 Samt sem áður er fjölmörg orð, hugtök og fyrirbæri í umfjöllun hennar sem 

þarfnast sérstakra útskýringa fyrir almenna lesendur. 
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Hér á eftir verða ýmis menningarbundin hugtök úr frásögn Rigobertu skoðuð og 

fjallað um aðferðir sem farnar voru við íslenska þýðingu verksins á slíkum hugtökum. 

5.2.1 Siðir og venjur 

Newmark bendir á að í tengslum við menningu ákveðins samfélags verði þýðandi að greina 

á milli orða sem fela í sér vísbendingu um merkingu þeirra og orða sem fela í sér 

aukamerkingu. Hann nefnir sem dæmi að hugtök eins og „patisserie“ og „chocolaterie“ 

fyrirfinnist varla í ensku en valdi ekki vandræðum í þýðingu og hægt sé að flytja þau 

óbreytt á milli tungumála þar sem merking þeirra sé þekkt. Einnig væri hægt, segir hann, að 

þýða þau þannig að merkingin sé nokkurnveginn sú sama eða þá að skilgreina virkni þeirra 

svo hún verði lesendum augljós: „Köku- eða súkkulaði sérverslun.“
446

 

Strax í upphafi fyrsta kafla frásagnar Rigobertu Menchú er tilvitnun í trúarrit Maya-

indíána, Popul Vuh. Tilvitnanir í sama verk birtast síðan endurtekið í öðrum köflum. Við 

blasti að nauðsynlegt yrði að útskýra til hvers Popol Vuh vísaði fyrir íslenskum lesendum 

þýðingarinnar því ólíklegt væri að þeir þekktu til þessa trúarrits. Þannig fær lesandinn 

vitneskju um verkið og sögu þess strax á fyrstu síðunni. Í frásögn Rigobertu koma fyrir 

ýmis fleiri atriði sem ekki eru útskýrð sérstaklega í frumtextanum en nauðsynlegt reyndist 

að útskýra betur í íslensku þýðingunni. Í frumtextanum og jafnframt í ensku og dönsku 

þýðingunni eru orð og hugtök sem viðkoma máli og menningu Maya-indíánanna skáletruð. 

Sama leið var farin í íslensku þýðingunni. Þetta eru orð eins og nahual,
447

 nixtamal
448

 og 

temascal,
449

 sem tilheyra siðum og venjum Maya-indíána en þekkjast ekki í íslensku máli 

og eru hugtökin nahual og nixtamal útskýrð ítarlega í neðanmálsgreinum. Þar sem orðið 

temascal kemur fyrir er farin sú leið að viðhalda orðinu í þýðingunni ásamt því að lýsa í 

sömu setningu hvað það stendur fyrir: „[...] í reykhúsinu sem við köllum temascal.
450

 Að 

sama skapi þarf að útskýra orðið milpa í löngu máli því ekki er til neitt sambærilegt íslenskt 
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hugtak sem merkir það sama. Hér kemur dæmi úr textanum: “Þegar faðir hans lést átti 

fjölskylda hans lítið eftir af landskika til að rækta maís og hann varð fljótt fullnýttur.”
451

 

(Pero cuando se murió su padre tenían un poco de milpa y ese poco de milpa se acabó 

...)
452

  

Þó flestar útskýringar væru hafðar í neðanmálsgreinum var stundum reynt að 

útskýra menningarbundin hugtök í textanum sjálfum. Til dæmis orðið pom, en það er 

sérstök gerð reykelsa sem Maya-indíánarnir nota. Rigoberta talar um þetta í 2. kafla í 

tengslum við viðhafnir þegar tekið er á móti barni: „Í miðjum klíðum er kertum barnsins 

bætt við ásamt reykelsum sem við köllum pom.“
453

 (En medio de todo esto se le integran 

las candelas del niño con un incienso, con el pom.)
454

 Vert er að geta að annar kafli 

frásagnarinnar var hvað erfiðastur í þýðingu því þar er lýst fjölmörgm menningartengdum 

siðum Maya-indíána sem tengjast barnsfæðingum sem erfitt er að sjá fyrir sér. Í þessu 

samhengi var gagnlegt að bera  ensku og dönsku þýðingarnar saman til að sjá hvaða leið 

var valin. 

5.2.2 Mataræði 

Heimir og Höskuldur nefna að ýmis atriði tengd mat og matarvenjum séu gjarnan rótgróin í 

ákveðinni menningu. Þar af leiðandi eru nöfn ýmissa rétta oft óþýðanleg. Í slíkum tilvikum 

er lítið annað fyrir þýðandann að gera en nota upprunalega heitið og reyna að laga það eins 

mikið og hægt er að venjum markmálsins.
455

 Í frásögn Rigobertu er mikið fjallað um maís 

og rétti gerða úr maís, til dæmis tamales.
456

 Tortillas sem eru maískökur verða 

„tortillakökur“ í þýðingunni enda þekkt fyrirbæri fyrir íslenskum lesendum úr mexíkóskri 

matargerð þó hafa beri í huga að gvatemalskar tortillakökur eru ólíkar þeim mexíkósku og 

er það einnig útskýrt í neðanmálsgrein í þýðingunni. Hinsvegar var erfiðara að staðfæra til 
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dæmis drykkina pinol
457

 og atol
458

 sem eru einkennandi fyrir matmenningu Maya-indíána. 

Nöfnum þeirra var því haldið óbreyttum í þýðingunni en með útskýringum í 

neðanmálsgreinum.  

5.2.3 Klæðnaður 

Newmark bendir á að heiti klæða sem einkennandi eru fyrir ákveðið samfélag (t.d. sari, 

anorak, kimono) séu venjulega ekki þýdd. Hægt sé að útskýra notagildi flíkurinnar með því 

að bæta við lýsingu á því hvernig hún sé notuð, en ef merking klæðnaðarins er ekki 

mikilvæg fyrir samhengi textans sé einfaldega hægt að sleppa því.
459

 Í íslensku þýðingunni 

eru hugtök sem lýsa klæðnaði Maya-indíána aðlöguð að íslensku máli. Þó er haft í huga að 

heiti á klæðnaði þeirra hefur gjarnan menningarlegar skírskotanir, þannig er til dæmis 

huipil
460

 meira en venjuleg blússa og þó talað sé um „blússu“ og „pils“ í þýðingunni eru 

hafðar útskýringar á upprunalegu heitunum í neðanmálsgreinum. Á einum stað er hugtakinu 

corte sem vísar til pilsa sem indíánakonur klæðast haldið óbreyttu í þýðingunni en útskýrt í 

neðanmálsgrein. Setningin er þá svohljóðandi: „Það eru engin sérstök föt fyrir barnið fyrir 

utan efnisbúta úr corte.“
461

 

5.2.4 Opinberar stofnanir, samtök og hreyfingar 

Newmark nefnir að heiti ríkisstofnana, þjóðþinga og æðstu ráðamanna séu augljós ef þau 

eru mynduð úr alþjóðlegum eða auðþýðanlegum orðhlutum. Ef heitið liggur hinsvegar ekki 

í augum uppi (t.d. knesset í Ísrael og bundestag í Noregi) þá séu yfirleitt til staðar 

viðurkenndar þýðingar á á þeim.
462

 Eins og áður hefur komið fram felur frásögn Rigobertu 

Menchú í sér mikla ádeilu á stjórnarfar herforingjastjóra 20. aldar í Gvatemala. Í textanum 

koma þar af leiðandi alloft fyrir heitin régimen, autoridad og gobierno, en samkvæmt 

Spænsk-íslenskri orðabók merkja régimen og gobierno einfaldega „stjórn,“ og autoridad 
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„yfirvald.“
463

 Orðin eru notuð sitt á hvað í textanum og kröfðust árvökli í þýðingu enda 

skipti máli hverju sinni hvort Rigoberta væri að tala um herforingastjórnir eða lýðræðislegt 

stjórnarfar. Tekin var sú ákvörðun að þýða régimen sem „harðstjórn,“ gobierno sem 

„ríkisstjórn“ og autoridad sem „yfirvald.“ Var þar stuðst nokkurnveginn við þá leið sem 

farin var í danskri þýðingu textans.  

Samskonar erfiðleikar blöstu við þegar kom að þýðingu samtaka og félaga, og 

skammstafana sem vísa til heita þeirra. Rigoberta minnist oft á samtökin Comité de Unidad 

Campesina (CUC) og þátttöku sína í starfsemi þeirra. Í þýðingunni verður heiti samtakanna 

„Samtök indíána og bændafólks,“ þó að hugtakið comité geti einnig þýtt „nefnd.“ Að sama 

skapi verður Instituto Nacional de Transformación Agraria de Guatemala (INTA) að 

„Samtök umbreytinga í landbúnaði fyrir gvatemölsku þjóðina “ þó þýða mætti hugtakið 

instituto sem „stofnun.“ Hinsvegar var valin sú leið að þýða instituto sem „stofnun“ við 

þýðingu heitisins Instituto Nacional de Forestación de Guatemala (INAFOR) var 

hinsvegar þýtt sem „Landvernd gvatemalska ríkisins.“ Tekið skal fram að upprunalegum 

heitum samtakanna ásamt skammstöfunum þeirra á spænsku var haldið óbreyttum í 

þýðingunni, en íslenskuð heiti þeirra voru höfð í neðanmálsgreinum. Í tengslum við 

starfsemi Rigobertu innan CUC koma alloft fyrir orðin compañero og organización. 

Compañero vísar bæði til „félaga“ eða „meðlima“ og organización til „samtaka“ eða 

„hreyfinga.“ Í íslensku þýðingunni var valin sú leið að tala um „félaga“ og „samtök.“ Á 

einum stað verður organización þó að „hóp,“ þar sem það átti betur við í samhengi textans: 

„Við vorum strax búin að mynda hópa, það er að segja hópa af börnum, hópa af ungu fólki, 

hópa af konum og hópa af trúboðum.“
464

  

5.2.5 Mælieiningar og gjaldmiðlar 

Heimir og Höskuldur nefna að mælieiningar fyrir mál og vog geti verið mismunandi eftir 

löndum og menningarsvæðum. Í því samhengi minnast þeir á leiðbeiningar fyrir þýðendur 

hjá RÚV í tengslum við mælieiningar og mynt þar sem segir meðal annars: „Erlendum 
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mælieiningum á að snúa í íslenskar.“
465

 Við þýðingu á texta Rigobertu var hinsvegar farin 

sú leið að halda í þýðingunni upprunalegum heitum á mælieiningum og útskýra til hvers 

þau vísa í neðanmálsgeinum. Sama leið var farin í spænsku og ensku útgáfunum, þó ekki 

þeirri dönsku þar sem heitin voru staðfærð. Íhugað var að staðfæra heitin en svo ákveðið að 

halda þeim óbreyttum, meðal annars til þess að þurfa ekki að leggjast í mikla útreikninga. 

Einnig var það gert til að veita innsýn í menningu Maya-indíánanna. Í fyrsta kaflanum er 

minnst á leguas sem er heiti á gamallri spænskri mælieiningu um vegalengd. Í sömu 

setningu kemur fram að sex leguas samsvari 25 km. og merkingin því augljós: „Ég þarf að 

ganga sex leguas
466

 eða 25 kílómetra til þess að komast heim til mín frá byggðinni í 

Uspantán.“
467

 Þó hér komi fram hvað orðið „leguas“ standi fyrir var það einnig útskýrt í 

neðanmálsgrein. Í tengslum við gjaldmiðla nefna Heimir og Höskuldur að það geti reynst 

vafasamt að þýða gengi því það muni standa óbreytt þó gengið breytist.
468

 Haldið var 

upprunalegu heiti á gjaldmiðli Gvatemala, „quetzal,“ en þó var farin sú leið að tala um 

„sent“ í íslenska textanum í staðinn fyrir spænska orðið „centavos“ sem haldið var bæði inn 

í ensku og dönsku þýðingunni.  

5.2.6 Þérun  

Eins og vitað er eru þéringar lítið sem ekkert notaðar í íslensku og aðeins í 

undantekningartilvikum. Heimir og Höskuldur benda þó á að í þýðingum megi hinsvegar 

nota þéringar ef ætlunin sé að endurspegla eldri málvenjur eða gefa textanum formlegan 

blæ. Í Rómönsku-Ameríku er notkun þéringa almenn og algeng en mismunandi eftir 

löndum og stéttum. Þérun er til að mynda notuð í kurteisisskyni, í samskiptum við 

ókunnuga og í virðingaskyni í samskiptum við eldra fólk svo dæmi séu tekin.
469

 Rigoberta 

segir til dæmis frá því að þegar hún hafi verið vinnukona í borginni hafi henni verið gert að 

þéra húsráðendur: „Húsráðendur okkar voru háttsettir. Við máttum ekki tala við þau og við 
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máttum ekki segja ,þú„ heldur ,þér„ því þau nutu virðingar.“
470

 Ljóst er að ekki væri hægt 

að hunsa þetta atriði í frásögn Rigobertu enda endurspeglast í þéringum samfélagslegur 

munur efri og neðri stétta gvatemalsks samfélags. 

5.2.7 Önnur orð og hugök 

Þegar Rigoberta segir frá því þegar hún starfaði sem þjónustustúlka í borginni, kemur við 

sögu önnur vinnukona, samverkakona Rigobertu. Hún er ýmist kölluð la otra sirvienta
471

 

eða la muchacha
472

 í frumtextanum sem var ruglandi og leit jafnvel stundum út fyrir að um 

væri að ræða tvær aðrar vinnukonur. Til einföldunar var ákveðið að tala einungis um „hina 

vinnukonuna“ í þýðingunni. Í sama kafla verður la señora
473

 á heimilinu þar sem Rigoberta 

vinnur „húsfrú.“ Þegar Rigoberta talar svo um hana sem la vieja
474

 þá verður hún 

„kerlingin“ í þýðingunni þar sem orðið felur í sér andúð Rigobertu á henni.
475

 

Það voru þó ekki einungis hugtök úr indíánamáli sem þörf gerði að staldra við 

heldur einnig ýmis orð úr spænsku sem ekki eru til á íslensku eða lítið þekkt. Má þar nefna 

hugtökin mestizo og ladino sem koma alloft fyrir í textanum. Á íslensku er hugtakið 

„mestísi“ til en fáir sem þekkja til merkingu þess, Hér var farin sú leið að nota orðið 

„mestísi“ og kemur merking hugtaksins fram í frásögn Rigobetru (sjá bls. 77 í þýðingu). 

Hinsvegar er orðið „ladino“ ekki til á íslensku og auðvelt gæti verið að rugla því við orðið 

„latino“
476

 sem er öllu þekktara. Rigoberta notar hugtökin sitt á hvað og er þá að vísa til 

þeirra sem eru blendingjar indíána og Spánverja og hafa tileiknað sér vestræna siði og tala 

spænsku. Í grófum dráttum mætti þýða mestizo og ladino á sama hátt, þ.e. kynblendingur 

indíána og hvíts manns. Í upphafi var ætlunin að nota einungis orðið „mestísi“ í stað 

„ladinóa“ til einföldunar. Það reyndist hinsvegar ekki nógu nákvæm þýðing vegna þess að 

orðið ladino hefur einmitt mikilvæga merkingu í samhengi textans sem orðið „mestísi“ nær 

ekki yfir. Því varð úr að ladino varð „ladinói“ í íslensku þýðingunni og haldið á þeim 

stöðum þar sem það kemur fyrir í frumtextanum og jafnframt útskýrt í neðanmálsgrein. 
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 Þýðing, bls. 38. 
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 [Þýð.] Stelpa, vinnukona.  
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Mikilvægt er að lesendur átti sig á merkingu þessa orðs enda snýst ádeila Rigobertu 

Menchú ekki hvað síst um samskipti ladinóa og Maya-indíána.  

Orðið testimomio er lykilorð í textanum, enda er um að ræða vitnsiburð Rigobertu 

um eigið lífshlaup og reynslu. Áherslan beinist að ástandi heimalands hennar á áttunda og 

níunda áratugnum. Eftir ígrundaða umhugsun um að finna viðeigandi þýðingu á hugtakinu 

var fyrst stuðst við skilgreininguna „vitnisburður.“ Þegar á leið var því breytt í „frásögn“ og 

er það orð gegnumgangandi í textanum. Þótti það henta betur heldur en „vitnisburður“ enda 

Rigoberta sögumaður bókarinnar; þetta er hennar frásögn. Hinsvegar er ekki framhjá því 

litið að hér á landi hefur verið talað um „vitnisburðarbókmenntir“ (literatura testimonial) 

og „vitnisburðarfrásagnir“ (testimonios) til að skilgreina þessa tegund bókmennta. 

Mörg fleiri orð og hugtök vöfðust fyrir í þýðingu. Má þar nefna orðið pueblo. Í 

textanum er merkingin víðtækari heldur en einungis „þorp“ sem er það sem fyrst kemur upp 

í huga þeirra sem þekkja til spænskrar tungu. Í samhengi textans á pueblo hinsvegar frekar 

við um þjóð, hóp eða þann ættbálk sem Rigoberta tilheyrir. Það var í rauninni ekki hægt að 

þýða pueblo á neinn einn máta og er orðið ýmist þýtt sem „ættbálkur“ „alþýða,“ jafnvel 

„fólkið mitt“ eftir samhengi. Hér koma tvö dæmi: „Þetta er frásögn mín. Ég hef hana ekki 

eftir bók og ég er ekki sú eina sem hef upplifað það sem ég segi frá, heldur allt fólkið 

mitt.“
477

 (…todo esto lo he aprendido con mi pueblo.)
478

 Nokkrum línum síðar á sömu 

blaðsíðu fær orðið pueblo hinsvegar aðra merkingu: „Mín persónlega reynsla endurspeglar 

veruleika alþýðunnar.“
479

 (Mi situación personal engloba toda la realidad de un pueblo.)
480

 

Í síðara dæminu hentar betur að tala um „alþýðu“ því eins og segir rétt á undan 

þessari sömu setningu í textanum þá endurspeglar frásögn Rigobertu sögu „allra fátækra 

íbúa Gvatemala.“
481

 Við blasir að ekki er einungis átt við hennar eigin ættbálk, heldur þá 

fjölmörgu ættbálka sem fyrirfinnast í landinu og jafnvel í öðrum löndum Rómönsku-

Ameríku. Mikilvægt reyndist að þessi merkingarmunur orðsins kæmi fram í þýðingunni. Í 

upphafi þýðingaferlisins hafði pueblo einnig verið þýtt sem „samfélag,“ en það var svo 
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 Þýðing, bls. 3. 
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síðar notað þegar Rigoberta talar um comunidad. Í því samhengi er áhugavert að vitna í 

Newmark sem heldur því fram að það geti reynst snúið að þýða orð eins og people, the 

common people, the masses, og the plebs því þó að þau standi almennt fyrir fólk, almúga, 

alþýðu o.s.f.v. þá getur merking þeirra verið jákvæð eða neikvæð –allt eftir samhengi.
482

 

Orðinu finca
483

 var haldið óbreyttu í enska textanum en ljóst var að það þyrfti að 

þýða í íslenskri þýðingu, því íslenkur lesandi sem þekkir lítið eða ekkert til spænskrar tungu 

áttar sig ekki á merkingu orðsins sem vísar til landsvæðis eða bújarðar. Upphaflega var 

orðið þýtt sem „bújörð.“ Síðar var því hinsvegar breytt í „búgarð“ og er það orð 

gegnumgangandi í textanum. Orðið rechazo
484

 er mikilvægt hugtak í textanum þar sem það 

felur í sér undirliggjandi gagnrýni á hvernig ladinóar hafa hafnað og haft andúð á indíánum 

í gegnum aldirnar. „Andúð“ varð oftast fyrir valinu, en einnig „höfnun,“ eins og sést í 

eftirfarandi dæmum: „Hún áttaði sig á því að ég hafnaði henni ekki [...].“
485

 (Descubrió que 

yo no la rechazaba.)
486

 „Ég áttaði mig fljótlega á því að húsfrúin sýndi hinni vinnukonunni 

andúð.“
487

 (Pronto me di cuenta que la señora rechazaba a esta muchacha.)
488

 Einnig 

sköpuðust vandamál með orðið trasto
489

 sem þýtt er á þrjá mismunandi vegu. Þannig 

verður trasto ýmist að „silfri“ (sbr. „Að fægja silfur“), „leirtai,“ en einnig „diskum,“ eins og 

sést í eftirfarandi setningum: „Klukkan sjö fór hin vinnukonan á fætur og bað mig um að 

pússa silfrið.“
490

 „Það kom fjölmargt fólk sem notaði allt leirtauið sem til var í húsinu.“
491

 

„Rigoberta, komdu að ganga frá diskunum.“
492

 

Af þeim dæmum sem nefnd hafa verið hér að framan er ljóst að ýmis áleitin 

úrlausnarefni kölluðu á afdrifaríkar ákvarðanir þýðanda. Sú staðreynd að textinn er jafn 

ríkur af menningarlegum skírskotunum og raun ber vitni gerir frásögn Rigobertu Menchú 

áhugaverða en um leið örðuga til þýðinga. Af þessari samantekt sannast að ekki er endilega 
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hægt að nota síendurtekið sama orð eða hugtök úr markmálinu sem jafngildi orðs úr 

frummálinu þar sem merking þess getur verið breytileg eftir samhengi.  

5.3 Ritstíll og málfar 

Til að ljúka greinargerð um þýðingu frásagnar Rigobertu Menchú er vert að minnast á 

orðræðu frásagnarinnar og stíl. Í inngangi bókarinnar útskýrir Burgos að hún hafi verið 

skrifuð eftir viðtölum við Rigoberu sem tekin voru á rúmri viku og að spænska Rigobertu 

sé mótuð af því að vera ekki móðurmál hennar.
493

 Í stuttu máli er orðalag Rigobertu einfalt 

og mikið um endurtekningar, ekki hvað síst þegar Rigoberta útskýrir ákveðin atriði og 

reynir að finna réttu orðin. Burgos útskýrir í inngangi að hún hafi sem minnst átt við 

persónlegan frásagnarstíl Rigobertu. Því sé textinn að miklu leyti eins og um talmál væri að 

ræða. Þetta er mikilvægt sérkenni á textanum og einkennir hann frá upphafi. Ljóst var að 

nauðsynlegt yrði að halda í þennan einfalda frásagnarstíl í þýðingu. Það gat þó oft reynst 

þrautinni þyngri þar sem íslenskt ritmál er oft á tíðum hátíðlegt, jafnvel háfleygt. Einnig 

varð þó að gefa gaum að því að málsnið þýðingarinnar yrði ekki of barnalegt því það liti út 

fyrir að vera óvönduð íslenska.  

Að sjálfsögðu er sjaldan hægt að endurspegla algjörlega frásagnarstíl ákveðins texta 

og reyndist það sérstaklega erfitt í þessu tilfelli. Þar réðu bæði talsmálseinkenni hans og 

endurtekningar Rigobertu til áhersluauka. Aðferðin sem valin var til að endurspegla 

einfaldleika textans var að hafa hann skýran og læsilegan. Það hafði að sjálfsögðu í för með 

sér að einhverjar aðlaganir urðu á textanum. Þó ritstíll frumtextans sé einfaldur þá eru 

margar setningar þar sérlega langar. Ýmsar setningar voru styttar og frumlagi bætt inn, 

einfaldlega vegna þess að þær voru ruglingslegar og jafnvel samhengislausar. Sumar 

setningar voru hinsvegar tengdar saman og þá oftast með „og“ til þess að tryggja 

nauðsynlegt flæði í textann og svo hann yrði ekki of óþjáll yfirlestrar. 

Þegar Burgos hitti Rigobertu í París 1982 hafði Rigoberta að eigin sögn aðeins verið 

talandi á spænska tungu í þrjú ár. Þar sem spænska er ekki móðurmál Rigobertu og hún 

lærði það ekki af bók heldur „eftir minni“ eins og hún segir sjálf frá, er ekki skrýtið að það 

komi fyrir undarlegt orðalag í frásögn hennar. Eins og áður sagði, vildi Burgos leiðrétta 
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frásögn Rigobertu eins lítið og mögulegt væri en taldi þó nauðsynlegt að lagfæra hluti eins 

og vitlaust kyn orða.
494

 Í formála þýðanda ensku útgáfunnar er tekið fram að nauðsynlegt 

hafi verið að breyta óreglulegri notkun á tíð sagna til þess að auðvelda aflestur lesenda.
495

 

Í þýðingaferlinu á íslensku komu upp ýmis svipuð vafamál. Sumstaðar reyndist 

nauðsynlegt að breyta orðalagi textans til þess að það yrði eðlilegra. Til dæmis talar 

Rigoberta oft um að hún „segi við sjálfa sig“ að hún þurfi að gera hitt og þetta. Í 

þýðingunni var hinsvegar yfirleitt farin sú leið að þýða decir (decía í þt.) sem „hugsa“ því 

eðlilegra væri að hún „hugsaði með sér“ heldur en hún tali upphátt við sjálfa sig. Sumstaðar 

var útskýrandi orðum bætt við til þess að setningarnar yrðu skiljanlegri, til dæmis í 22. 

kafla þar sem hún lýsir vinnufyrirkomulagi sínu í samtökunum CUC. Í frumtextanum talar 

hún einungis um að hún hafi verið ánægð (og vísar þá til vinnufyrirkomulagsins), en til 

þess að gera skýrt í þýðingu hvað hún væri ánægð með var bætt við setningua: „Ég var 

ánægð með þetta fyrirkomulag.“
496

 

Áberandi einkenni á frásögn Rigobertu eru sífelldar endurtekningar. Í íslensku 

þýðingunni voru óþarfa endurtekningar teknar út og var þar stuðst við enska þýðingu 

textans. Einstaka sinnum koma fyrir samhengislausar setningar í sömu málsgrein. Sem 

dæmi má nefna 2. kafla sem fjallar um viðhafnir tengdar barnsfæðingum. Þar koma fyrir 

tvær málsgreinar við upphaf neðri greinarskila á bls. 28 sem eru svohljóðandi: „Innan okkar 

menningar tíðkast að virða alla menn, þó er það svo að okkur hefur aldrei verið sýnd 

virðing.“ (Muchas veces la costumbre en nuestra cultura nos ha hecho que nosotros 

respetamos a todos, sin embargo a nosotros nunca nos han respetado.)
497

 Strax á eftir heldur 

Rigoberta svo áfram að tala um siði tengda barnsfæðingu og því er ekkert beint samhengi 

með þessari setningu og þess sem kemur í framhaldi hennar. Í ensku þýðingunni er þetta 

atriði tekið út og var hér ákveðið að gera slíkt hið sama, enda á þessi setning ekki erindi 

þarna í textanum.  

Ekki var heldur hægt að líta framhjá því að sumstaðar koma fyrir mótsagnir í 

textanum, jafnvel á sömu blaðsíðu. Sem dæmi má taka þegar Rigoberta lýsir því þegar hún 

                                                           
494

 Burgos: Me llamo Rigoberta Menchú, bls. 18. 
495

 Burgos: I, Rigoberta Menchú, bls. vii. 
496

 Þýðing, bls. 75. 
497

 Burgos: Me llamo Rigoberta Menchú, bls. 28. 



80 
 

fer til borgarinnar að vinna: „Ég tók með mér slá
498

 sem var það eina sem ég átti.“
499

 (Tenía 

un perrajito y era el único que llevaba.)
500

 Á næstu blaðsíðu kemur svo þessi setning: 

„Húsráðendurnir áttu lítið rúm sem þau komu með niður í herbergið og settu á það 

strámottu
501

 og skildu eftir teppi.“
502

 (… me pusieron un petatillo encima de la camita y me 

dejaron una chamarra.) Strax á eftir kemur svo þessi setning: „Ég hafði ekkert meðferðis til 

að breiða yfir mig.“ (Yo no llevaba ninguna cosa para cubrirme ni nada.)
503

 Það að hún 

nefni að hún taki með sér slá
504

 og að húsráðendurnir skilji eftir strámottu og teppi, hljóta 

að gefa til kynna að hún hafi haft eitthvað til að breiða yfir sig á nóttunni. Þess vegna var 

tekin út setning: „Ég hafði ekkert til að breiða yfir mig,“ einfaldlega af því að hún á ekki 

við það sem þegar er komið fram. Þó ber að hafa í huga að hér getur ráðið ruglandi orðalag 

í talmáli Rigobertu.  

Eins og við blasir af þessari samantekt var þýðingin ansi torveld á köflum og ýmis 

atriði sem þurfti að hafa í huga og skoða betur á meðan unnið var við hana. Málfar 

Rigobertu er líkt og áður sagði einfalt, en það sem gefur því sérstakan blæ eru orð og 

hugtök úr tungumáli Quiché-indíána sem blandast inn í frásögn hennar á spænsku. Á sama 

hátt og henni sjálfri tekst ekki að þýða fjölmörg menningarbundin hugtök úr eigin 

móðurmáli yfir á spænsku er ljóst að erfitt er að gera slíkt hið sama á íslensku. Þótt ýmsum 

orðum sé þannig haldið óbreyttum í íslensku þýðingunni verða þau auðskiljanleg með hjálp 

ítarlegra útskýringa. Jafnframt ýta þau undir að hinn framandi blæ textans njóti sín. 

Rigoberta lýsir menningarheimi sínum á einfaldan og hrífandi hátt og sjónarsviptir væri af 

því að sá tónn glataðist í þýðingunni. Með aflestri á Ég heiti Rigoberta Menchú og svona 

varð sjálfsvitund mín til, kynnist lesandi ólíkri menningu Gvatemala og þá sérstaklega 

Maya-indíána. Þannig víkkar lesandinn heimsmynd sína og skilning á aðstæðum 

frumbyggja samtímans. 
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6 Niðurlag 

Af því sem fjallað hefur verið um hér að framan er ljóst að í Gvatemala fyrirfinnst rótgróinn 

aðskilnaður milli menningarheima Maya-indíána og ladinóanna sem hafa lagað sig að 

vestrænum menningargildum. Þessi skil mætti skilgreina sem ósýnileg landamæri milli 

þessara ólíku þjóðfélagshópa sem deilt hafa landsvæði í rúm fimmhundruð ár. Samskipti 

þeirra hafa alla tíð verið takmörkuð og stafar það meðal annars af samfélagslegum 

yfirráðum ladinóanna yfir Maya-indíánum; yfirráð sem rekja má allt til nýlendutímans. 

Frásögn Rigobertu Menchú má túlka sem tilraun til að eyða þessum „innri landamærum“ 

sem fyrirfinnast í Gvatemala. Þau hafa stuðlað að misbeitingu valds hinna fyrrnefndu yfir 

þeim síðarnefndu og einungis með vaxandi samskiptum og aukinni gagnkvæmri virðingu 

verður friðsamlegt sambýli ólíkra menningarhópa landsins tryggt. 

Hér að framan hafa samskipti þessara tveggja ólíku þjóðabrota verið skoðuð í 

sögulegu samhengi. Hulunni hefur verið svipt af því hvernig kúgun spænsku 

nýlenduherranna á 15. öld olli því að frumbyggjar landsins voru neyddir til að laga sig að 

tungumáli og menningu aðkomumannanna. Jafnframt var fjallað um hvernig lokuð 

samfélög Maya-indíánanna á hásléttunni komu í veg fyrir gereyðingu á menningu þeirra og 

tungumálum.  

Einnig hefur ljósi verið varpað á hvernig ýmsir jákvæðir atburðir í Gvatemala eftir 

stríðslok á tíunda áratugnum hafa eflt og styrkt sjálfsmynd Maya-indíána landsins. Þó enn 

sé vissulega margt óunnið í réttindabaráttu þeirra þá er ljóst að Rigoberta Menchú átti þátt í 

að ryðja brautina fyrir þessar jákvæðu samfélagslegu breytingar. Þau viðbrögð sem frásögn 

hennar hlaut, innanlands jafnt sem utan, hafa átt þátt í því að Maya-indíánar eiga nú á 

dögum auðveldara með að stíga fram og lýsa reynslu sinni. Enn fremur að nú er álitið 

mikilvægt að varðveita mismunandi tungumál þeirra, enda mikilvægur þáttur í 

menningarlegri sjálfsmynd Maya-indíánanna. Enn eimir þó eftir að tilburðum fyrrum 

nýlenduveldisins til yfirráða yfir almúganum sem birtist meðal annars í því að fjölmargir 

fjölmargir fræðimenn eru á þeirri skoðun að eina leiðin fyrir frumbyggja landsins til að ná 

betri samfélagslegum kjörum sé að taka upp lifnaðarhætti ladinóanna og tungumál þeirra. 

Á sama hátt er máttur spænskrar tungu gagnvart indíánamálum Gvatemala 

merkisberi um yfirráð þeirra sem hafa spænsku að móðurmáli. Vald spænskunnar 



82 
 

endurspeglast meðal annars í því hvernig Maya-indíánar hafa oft séð sig tilneydda að læra 

tungumál valdhafanna, þ.e. ladinóanna, til þess að geta tekið virkan þátt í gvatemölsku 

þjóðfélagi. Þannig hefur spænsk tunga jafnframt orðið samnefnari fyrir framþróun og 

nútímavæðingu meðan frumbyggjamálin eru tengd við fortíðina og stöðnun. 

Ljóst er að það sem gerir málsamfélag Gvatemala einstakt eru hin fjölmörgu 

frumbyggjamál sem fyrirfinnast þar enn þann dag í dag. Fjallað hefur verið um hvernig orð 

og hugtök úr móðurmáli Rigobertu Menchú fléttast inn í frásögn hennar. Þannig 

endurspeglast stolt hennar yfir menningu forfeðra sinna í frásögn hennar, til dæmis með 

hinum fjölmörgu tilvitnunum í trúarrit Maya-indíánanna, Popol Vuh. Líkt og margir 

rithöfundar og fræðimenn Gvatemala leggur hún þannig áherslu á að varðveita þá fornu 

menningu forfeðranna sem valdhafar landsins hafa í gegnum tíðina reynt að bæla niður. 

Forn siðmenning Maya-indíána verður þannig að málgagni við uppbyggingu 

menningarlegrar sjálfsmyndar þeirra, sjálfsmyndar sem ekki byggir lengur á staðalmyndum 

sem menntaðir ladinóar á fyrri hluta 20. aldar sköpuðu, heldur sjálfsmyndar sem mótast af 

því hvernig Maya-indíánar skilgreina sig sjálfir. 

Kastljósinu hefur verið beint að því hvernig æðstu ráðamenn Gvatemala hafa gert 

tilraun til að stjórna sögulegri umfjöllun landsins og þurrka út atburði sem hafa svert ímynd 

valdhafanna, sérstaklega í umfjöllun um blóðug átök 20. aldar og þjóðarmorðin á Maya-

indíánum. Ljóst er því að nútímabókmenntir landsins eru mikilvægar sögulegar heimildir 

um þessa atburði sem urðu rithöfundum og fræðimönnum að efnivið til umfjöllunar í 

verkum sínum.  

Eins og fram kemur í frásögn Rigobertu Menchú kusu margir indíánar að grípa til 

vopna í baráttunni gegn kúgurum sínum. Rigoberta Menchú var ekki ein af þeim. Hún valdi 

leið sem reyndist áhrifameiri en hernaður skæruliðanna: baráttu orðsins. Til að skilgreina 

vitnisburðarfrásagnir eins og hennar er mikilvægt að átta sig á þeim aðstæðum sem þær eru 

sprottnar úr. Í frásögn Rigobertu skynjar lesandinn þann ótta, þjáningu og sorg sem Maya-

indíánarnir hafa upplifað, ekki einungis á tímum borgarastríðsins heldur allt frá tímum 

landafundanna. Jafnframt endurspeglast þar von þeirra um bjartari framtíð fyrir frumbyggja 

og að þjóðarbrot landsins og að ólíkar stéttir geti búið við jafnræði, réttlæti og sömu kjör. 

Vitnisburðarfrásögn Rigobertu Menchú, þar sem sögð er saga Maya-indíána frá þeirra eigin 
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sjónarhorni, hefur þannig haft mikil áhrif í réttindabaráttu frumbyggja. Ljóst er að þýðingar 

á frásögn Rigobertu Menchú skipuðu jafnframt veigamikinn sess í útbreiðslu frásagnar 

hennar og sterkum viðbrögðum utan landsteinanna.  

Fræðimenn sem rannsaka þýðingar á textum frá framandi menningarheimum 

útskýra hvernig menning er álitin samnefnari fyrir ákveðið samfélag. Hún er skilgreind sem 

sérkenni tiltekins samfélags og eru tungumál mikilvæg sérkenni til túlkunar á þeirri 

menningu. Þýðingar fela þannig í sér tilfærslu einnar menningar yfir á aðra. Þýðandi 

menningartexta fær það vald í hendur að flytja menningu frummálsins yfir til markmálsins 

og ráða að hve miklu leyti hann staðfærir textann.  

Sé ætlunin að endurspegla framandi einkenni textans er hægt að halda orðum og 

hugtökum sem viðkoma menningu frumtextans óbreyttum. Það stjórnast af áherslum 

þýðandans hverju sinni og vitnar um vald hans yfir textanum. Færð hafa verið rök fyrir því 

hvernig menningarbundin orð og skírskotanir sem haldið er óbreyttum í þýðingum auki 

viðsýni lesenda sem lítið sem ekkert þekkja til menningar frummálsins. Sú vinnuaðferð 

kann jafnframt að ögra staðalmyndum sem lesendur hafa um þessa tilteknu menningu. Í 

stað þess að laga menningu frummálsins að menningu markmálsins eru ólíkir 

menningarheimar þannig færðir nær hver öðrum. Þannig sýnir þýðandi tryggð við 

menningu frummálsins og stuðlar að aukinni víðsýni lesenda.  

Vald stórmála yfir öðrum tungumálum er ógn á tímum alþjóðavæðingar, sérstaklega 

fyrir tungumál sem eiga á hættu að deyja út. Líkt og endurspeglast í frásögn Rigobertu 

Menchú er spænska notað sem milligöngumál milli ólíkra þjóðarbrota í Gvatemala. Þau 

samskipti eru að mörgu leyti ófullkomin og fela í sér stigskiptingu valds þar sem 

nútímamenning ladinóa er allsráðandi og yfirgnæfandi. Rigoberta áttaði sig á þeim áhrifum 

sem spænsk tunga hefur á hinum fjölmörgu indíánamálum Gvatemala. Hún gat jafnframt 

notað spænskuna til að koma skilaboðum sínum til umheimsins. 

Bókmenntir frá framandi löndum öðlast frekari útbreiðslu og ná til stærri 

lesendahóps fyrir tilstuðlan þýðinga. Lesandinn aflar sér vitneskju og fræðist um ólíka 

menningarheima og styrkir það stöðu og ímynd framandi menningarheima og tungumála í 

fjölmenningarsamfélagi líkt og í Gvatemala samtímans. 
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Á sama tíma og Vesturlönd sjá sig ekki knúin til að kynna sér af sjálfsdáðum sögu 

frumbyggja og annarra jaðarhópa hafa hinir síðarnefndu fundið leið til að ná til þeirra. Þeir 

beita áhrifum ríkjandi heimsmála og snúa þeim gegn valdhöfunum og öðrum þeim sem 

hafa þessi tungumál að móðurmáli. Þýðing verður að nauðsynlegu hjálpartæki fyrir rödd 

hinna kúguðu til þess að hljóta áheyrn. Þannig endurspeglast máttur tungumála innan 

þýðinga og máttur þýðinga fyrir tungumál og menningu. 
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I 

FJÖLSKYLDAN 

„Alla tíð höfum við átt samastað hér. Því er eðlilegt að við höldum áfram að búa þar sem 

okkur líður vel og þar sem við viljum deyja. Aðeins hér getum við endurfæðst; annars staðar 

munum við aldrei verða heilsteyptar manneskjur og þjáning okkar mun vara að eilífu.“ 

Popl Vuh
505

 

Ég heiti Rigoberta Menchú. Ég er tuttugu og þriggja ára. Þetta er saga mín. Ég hef hana 

ekki eftir bók og ég er ekki sú eina sem hef upplifað það sem ég segi frá, heldur allt fólkið 

mitt. Ég vil leggja sérstaka áherslu á það. Mér finnst erfitt að rifja upp ævi mína fram að 

þessu. Hún hefur einkennst bæði af átakanlegum tímabilum en líka skemmtilegum. Það 

sem mér finnst skipta mestu máli er að margir aðrir hafa upplifað samskonar atburði. Því vil 

ég taka fram að sjálf er ég ekki aðalumfjöllunarefnið. Þetta er saga fleira fólks; saga allra 

fátækra íbúa Gvatemala. Ég mun ég reyna að segja aðeins frá minni eigin sögu. Mín 

persónulega reynsla endurspeglar veruleika alþýðunnar. 

Fyrst ber að taka fram að mér finnst ennþá erfitt að tala spænsku af því að ég fór 

aldrei í skóla. Ég fékk ekki tækifæri til þess að fara út fyrir minn þekkingarheim og það eru 

bara þrjú ár síðan ég byrjaði að læra spænsku. Það er erfitt þegar tungumálið er aðeins fest í 

minni en ekki lært af bók. Þannig að já, það reynist mér erfitt. Mig langar til að segja frá lífi 

mínu frá því ég var lítil stelpa og jafnvel frá því þegar ég var enn í maga móður minnar en 

samkvæmt okkar hefðum er talað um fóstrið sem barn frá fyrsta degi þungunar. 

Í upphafi er vert að taka fram að í Gvatemala fyrirfinnast tuttugu og tveir ættbálkar 

indíána. Einnig tölum við um að samlandar okkar mestísarnir eða ladinóarnir
506

 eins og við 

                                                           
505 Popol Vuh er sköpunarsaga Maya-Quiché indíána frá Gvatemala. Í verkinu er að finna frásagnir af 

hetjudáðum goðsögulegu tvíburanna Hunaphú og Ixbalanqué og ættartölu þeirra. Mikilvægi maísplöntunnar 

meðal Maya- indiána er ítrekað í verkinu en samkvæmt þjóðtrú þeirra var maðurinn skapaður úr maís.  

Verkið er þekkt á frummálinu sem ,,Bók samfélagsins“ eða „Ráðleggingabókin.“ Sagan segir að fyrsta 

handritið sem fannst af Popol Vuh hafi verið skrifað um miðja 16. öld en það handrit er nú glatað. Vitað er að 

það var skrifað á tungumáli quiché en með latnesku letri. Það hefur þó ekki verið upprunalega handritið því 

við upphaf og enda bókarinnar er tekið fram af þeim sem rita að þeir hafi ákveðið að skrifa það aftur vegna 

þess að upprunalegi textinn sé ekki lengur til. Það handrit sem varðveist hefur fram á okkar daga er talið vera 

frá upphafi 18. aldar og var líklega endurritað af munknum Francisco Jiménez sem þýddi svo verkið yfir á 

spænsku. Titill verksins kemur hinsvegar frá franska rithöfundinum, sagnfræðingnum og mannfræðingnum 

Charles Étienne Brasseur de Bouborg sem þýddi verkið á frönsku í byrjun 19. aldar. 
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köllum þá séu sér þjóðflokkur. Þannig höfum við tuttugu og þrjá þjóðflokka og einnig 

tuttugu og þrjú tungumál. Ég tilheyri ættbálki Quiché-indíána. Ég iðka þá siði sem tilheyra 

ættbálki mínum, jafnvel þó ég hafi búið í návist þorra annarra ættbálka vegna starfsemi 

minnar meðal fólksins. Ég er frá San Miguel/Uspantán í umdæmi Quiché sem er staðsett í 

norðvesturhluta landsins. Ég bý í norðurhlutanum, það er að segja nálægt Chajul.
507

 Í 

gegnum tíðina hefur verið ófriður á milli íbúanna. Ég þarf að ganga sex leguas
508

 eða 25 

kílómetra til þess að komast heim til mín frá byggðinni í Uspantán. Þorpið mitt heitir 

Chimel og þar fæddist ég. Landsvæðið minnir á paradís þar sem fyrirfinnst allt það fegursta 

sem einkennir náttúruna á þessu svæði. Þar eru engir vegir og engir bílar sem fara um, 

aðeins fólk. Til þess að fara með varning niður úr fjöllunum notum við hesta eða eigið bak. 

Það má segja að staðurinn sem ég bý á sé umvafinn fjöllum. Í upphafi settust foreldrar 

mínir þar að árið 1960 og ræktuðu landsvæðið. Þetta var óslétt svæði sem fólk hafði ekki 

farið um áður. Þau voru viss um að þarna myndu þau búa til frambúðar og þótt það hafi 

reynst þeim erfitt héldu þau sig á þessum stað því uppskeran varð umtalsverð. Upphaflega 

höfðu þau farið þangað til þess að leita að tágum. Þeim féll svo vel við þetta svæði að þau 

fóru reglulega niður úr fjöllunum til þess að skoða það. Ári síðar ætluðu þau að setjast þar 

að en svo sáu þau sér það ekki fært. Þau hrökkluðust burt úr þorpinu, úr litla húsinu sínu og 

áttu ekki annarra kosta völ en að fara upp í fjöllin og setjast þar að. Í dag á þetta þorp fimm 

eða sex caballerías
509

 af ræktuðu landsvæði. Þau hrökkluðust burt því hópur ladinóa settist 

að í þorpinu og byggðu sér hús. Foreldrar mínir voru ekki beinlínis reknir burt eða kastað 

út, en smátt og smátt jukust skuldirnar af litla húsinu þeirra og það kom að því að þau 

skulduðu öllu þessu fólki pening. Allt sem þau höfðu unnið sér inn glataðist og þau urðu að 

fara úr húsinu til þess að nota það upp í skuld. Eins og tíðkast meðal hinna ríku taka þeir 

                                                                                                                                                                                 
506

 Hugtakið ladino er notað í löndum Mið-Amériku (þ.e. Gvatemala, Níkaragva, Hondúras og El Salvador) 

um kynblendinga sem komnir eru af indíánum og Spánverjum. Það sem aðskilur þá frá hinum mismunandi 

indíánaættbálkum er að móðurmál þeirra er spænska og að þeir hafa tekið upp vestræna siði og lagað sig að 

nútíma lifnaðarháttum. Á sama tíma halda indíánarnir frekar í hefðir og siði forfeðranna. Menningarmunur á 

samfélögum ladinóa og indiána er þar af leiðandi áberandi í Gvatemala. Orðið ladino hefur einnig víðtækari 

merkingu því það er notað um þá sem hafa kúgað indíána öldum saman frá upphafi landafunda Nýja 

heimsins. Á síðari tímum hefur þessi kúgun gagnvart indíánum komið fram hjá þeim blóðþyrstu 

einræðisherrum sem setið hafa við stjórnvölinn hver á eftir öðrum.  
507

 Höfuðstaður þeirra samfélaga sem tilheyra Quiché- umdæminu 
508

 Mælieining fyrir vegalengd, miðuð við þá vegalengd sem gengin er á einni klukkustund, misjöfn eftir 

löndum og héruðum. Samkvæmt gömlu spænsku viðmiði mælist hún 5572,7 m.  
509

 Mælieining sem notuð er fyrir jarðræktarsvæði og jafngildir 45 hekturum. 
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dálítið af landsvæði og eignum skuldara sinna og þannig ná þeir algjörum yfirráðum. Það 

var einmitt það sem gerðist hjá foreldrum mínum. 

Faðir minn var föðurlaus og amma mín varð að senda hann í fóstur hjá ríkri 

fjölskyldu til þess að hann gæti fengið mat og þar ólst hann upp. Hann upplifði erfitt tímabil 

þegar hann var að vaxa úr grasi. Faðir minn fæddist í Santa Rosa Chucuyub,
510

 sem er þorp 

innan Quiché-umdæmisins. Þegar faðir hans lést átti fjölskylda hans lítið eftir af landskika 

til að rækta maís og hann varð fljótt fullnýttur. Amma mín sat eftir með þrjú börn sem hún 

fluttist með til Uspantán þar sem ég ólst síðan upp. Þau bjuggu hjá landeiganda sem var sá 

eini af íbúum þorpsins sem átti einhverjar eignir. Amma mín dvaldi hjá honum sem 

þjónustukona. Tvö af börnum hennar sáu um dýrin hans og sinntu ýmsum smávægilegum 

verkefnum, eins og að ná í eldivið, vatn og annað sem landeigandanum vanhagaði um. 

Síðar, þegar börnin voru orðin hálf stálpuð, fullyrti maðurinn að hann gæti ekki fætt þau 

lengur þar sem amma vann ekki nægilega mikið til þess að fæða börnin sín þrjú. Hún leitaði 

þá til annars landeiganda til þess að koma einu af börnum sínum í fóstur. Elsta barnið sem 

var faðir minn var gefinn á heimili annars manns og þar óx hann úr grasi. Hann sinnti 

erfiðum verkefnum eins og að höggva eldivið og vinna á ökrunum en hann þénaði ekkert 

þar sem hann hafði verið gefinn inn á heimilið. Hann bjó með hvítu fólki... það er að segja 

ladinóum. En aldrei lærði hann spænsku því hann var látinn dvelja á einangruðum stað þar 

sem enginn talaði við hann og þar sá hann einn um að sinna ýmsum verkum og störfum. 

Þess vegna lærði hann lítið í spænsku þrátt fyrir að dvelja níu ár hjá efnafólki. Hann fann 

fyrir mikilli höfnun í sinn garð. Hann átti ekki föt og var svo skítugur að fólkinu fannst 

hann viðbjóðslegur. Þegar faðir minn náði fjórtán ára aldri ákvað hann að reyna finna sér 

leið til að sjá fyrir sér sjálfur. Systkini hans voru einnig orðin fullvaxta en þénuðu ekkert. 

Amma mín þénaði varla nóg til þess að geta gefið þeim að borða þannig að staða 

fjölskyldunnar var bág. Svona var ástandið þegar faðir minn fór að vinna á búgörðunum við 

strendurnar. Hann var ungur og gerði sitt til að sjá fyrir móður sinni. Þannig gat hann náð 

ömmu af heimili ríka mannsins. Hún var nánast orðin hjákona þessa manns og af brýnni 

nauðsyn hafði hún þurft að dvelja þar og átti þess ekki kost að fara annað. Hann var 

vissulega giftur og vegna þeirra óþægilegu aðstæðna sem amma bjó við fór hún, enda skipti 

                                                           
510

Þorp innan sveitafélagsins Santa Cruz del Quiché. 
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það ríka manninn ekki miklu máli að missa hana því annað fólk sóttist eftir þessu starfi. 

Henni var nauðugur einn kostur að hlýða öllum skipunum. Amma fór burt með börnin sín 

tvö og hitti elsta soninn á búgörðunum og þau fóru að vinna fyrir sér.  

Á búgörðunum þar sem foreldrar mínir uxu úr grasi ólumst við einnig upp. Þá er ég 

að tala um búgarðana við suðurströnd landsins, það er að segja, þar sem eru búgarðarnir í 

Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu, Santa Rosa og Jutiapa. Þar er aðallega ræktað kaffi, 

bómull, kardimommur og sykurreyr. Vinna karlmannanna fólst aðallega í því að skera 

sykurreyrinn enda þénuðu þeir aðeins meira. En það komu tímabil þegar nauðsynlegt var að 

bæði konur og karlmenn skæru sykurreyr. Að sjálfsögðu var það erfitt til að byrja með. 

Faðir minn sagði mér að þau nærðust eingöngu á jurtum, þau höfðu ekki einu sinni maís. 

Eftir að hafa lagt mikið á sig tókst þeim að eignast lítið hús á hásléttunni. Það var staðsett á 

svæði sem aldrei hafði verið ræktað áður. Þegar faðir minn var átján ára gamall var hann 

hægri hönd ömmu minnar enda brýn þörf á. Faðir minn þurfti að leggja á sig mikla vinnu til 

þess að sjá fyrir ömmu og systkinum sínum... Til að bæta gráu ofan á svart var hann 

kallaður í herinn og aftur var amma ein með börnunum sínum tveimur. Í hernum lærði faðir 

minn ýmsa slæma hluti og varð að fullvaxta manni. Hann sagði að þar hefði verið komið 

fram við hann eins og hvern annan hlut og að þar hefðu menn verið pískaðir áfram með 

ofbeldi. Aðaláherslan var á ýmsar heræfingar. Þetta var honum virkilega erfið lífsreynsla. 

Hann var eitt ár í herþjónustu. Þegar hann sneri aftur var amma svo sárþjáð að hún hafði 

þurft að yfirgefa búgarðinn. Hún fékk hitasótt. Sá sjúkdómur er mjög algengur eftir dvöl í 

hitanum við ströndina og þegar farið er til baka í kuldann á hásléttunni þar sem er virkilega 

kalt. Þessar hitabreytingar reynast fólki erfiðar. Amma átti engin lyf og engir peningar voru 

til þess að veita henni læknishjálp. Hennar beið því ekkert annað en dauðinn. Eftir sátu 

munaðarleysingjarnir þrír, það er að segja faðir minn og systkini hans tvö. Þau voru orðin 

fullvaxta. Leiðir þeirra skildust því þau höfðu engan til að halla sér að. Þau fóru á sitt hvern 

búgarðinn við ströndina. Faðir minn fékk vinnu í klaustri sóknarinnar en þénaði lítið sem 

ekkert. Á þessum tíma þénuðu menn um 30 til 40 sent á dag, hvort sem þeir unnu á 

búgörðum eða annars staðar. Faðir minn sagði að húsið þeirra hafi verið lágreist og úr 

hálmi. En hvað áttu þau að borða þegar engin var móðirin lengur og þau áttu ekkert? Svo 

leiðir þeirra skildu. Þá kynntist faðir minn móður minni og þau giftu sig. Líf þeirra var 
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enginn dans á rósum. Þau hittust á hásléttunni. Móðir mín kom líka úr fátækri fjölskyldu. 

Foreldrar hennar voru mjög fátæk og þau ferðuðust á milli mismunandi staða. Þau höfðu 

ekki fastan samastað í húsinu á hásléttunni. Það varð til þess að þau fóru upp í fjöllin. Þar 

var engin byggð. Þar var enginn. 

Þarna settust þau að. Saga þorpsins er löng og á köflum mjög sársaukafull. Jarðirnar 

voru í ríkiseigu og til þess að setjast þar að þurfti að fá leyfi. Eftir að hafa fengið leyfi þurfti 

að greiða gjald til þess að hreinsa landsvæðið og byggja þar. Með því að strita á 

búgörðunum gátu þau greitt þetta gjald. Auðvitað er ekki hægt að búast við að jörð gefi af 

sér uppskeru þegar nýbúið er að brjóta land til ræktunar og setjast þar að. Það tekur næstum 

átta eða níu ár að fá fyrstu góðu uppskeruna. Það var einmitt eftir átta ár sem ræktun 

foreldra minna á litlu afmörkuðu landsvæði fór að gefa af sér. Á þessum stað ólust systkini 

mín upp. Ég átti fimm eldri bræður og þegar við vorum á búgörðunum horfði ég upp á tvo 

bræður mína deyja. Helsta ástæðan var matarskortur og vannæring sem er algengt meðal 

indíána. Það er alls ekki algengt að einstaklingur nái fimmtán ára aldri við góða heilsu. Það 

er enn ólíklegra þegar einstaklingurinn er að vaxa og hefur ekkert að borða og er stöðugt 

veikur... þar af leiðandi verða aðstæðurnar erfiðari.  

Þau héldu sig á þessum nýja stað. Móðir mín gat horft yfir á falleg trén og gríðarstór 

fjöllin. Hún sagði að stundum hefðu þau villst þau þegar þau fóru niður úr fjöllunum af því 

að þau væru svo há og geislar sólarinnar næðu ekki til gróðursins. Þessi fjöll eru ansi þétt. 

Svona var umhverfið þar sem við eyddum stórum hluta bernsku okkar. Við elskuðum 

landareignina okkar mjög mikið, jafnvel þó að við þyrftum að fara um langan veg til þess 

að heimsækja nágranna okkar. Með tímanum fóru foreldrar mínir að biðja fleira fólk um að 

setjast þarna að til þess að uppskeran yrði meiri og svo að þau væru ekki ein á þessum 

slóðum. Á nóttunni komu allskonar dýr niður úr fjöllunum til þess að éta upp uppskeruna, 

maís þegar hann var að fá eða stönglana af kornöxunum. 

Dýrin úr fjöllunum borðuðu allt sem að kjafti kom. Faðir minn sagði að eitt þeirra 

væri þvottabjörn. Svo var móðir mín með nokkur hænsn og önnur húsdýr og nóg var 

plássið. En móðir mín hafði ekki tíma til þess að fylgjast með dýrunum. Nokkrar af 

kindunum hennar hurfu algjörlega úr augsýn þegar þær fóru hinumegin við gróðurbeltið. 

Dýrin í fjöllunum átu nokkrar og aðrar týndust. Foreldrar mínir voru búnir að koma sér vel 
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fyrir á þessum stað, en því miður leið langur tími þar til að þau fengu einhverja uppskeru. 

Þess vegna þurftu þau að sækja vinnu á búgörðunum. Svona sögðu foreldrar mínir frá því 

hvernig þau settust þarna að. Síðar meir, þegar við vorum að alast upp og bjuggum í 

þorpinu fjóra eða fimm mánuði í senn, vorum við hamingjusöm því það voru vatnsmiklar ár 

sem lágu um fjallið, fyrir ofan litla húsið. Í raun og veru höfðum við enga tíma aflögu til 

þess að skemmta okkur. Vinnan var okkar eina skemmtun því við þurftum að fjarlægja 

lágvaxinn gróðurinn og foreldrar mínir þurftu að höggva hávöxnu trén. Þarna heyrði maður 

söng mismunandi fuglategunda sem fyrirfinnast á svæðinu. Það var einnig mikið af 

snákum. Við vorum virkilega hrædd við þá! En við vorum hamingjusöm þó það væri oft 

kalt enda svæðið fjöllótt. Þarna er kuldinn rakur.  

Svona er staðurinn þar sem ég ólst upp á. Ég fæddist á þessum stað. Móðir mín átti 

fyrir fimm börn held ég. Já, hún átti fimm börn og ég var sú sjötta í röðinni. Hún sagði mér 

frá því þegar hún átti einn mánuð eftir af meðgöngunni og var að vinna á búgarðinum. 

Tuttugu dagar voru eftir þegar hún fór aftur heim í húsið og ég fæddist. Móðir mín fæddi 

mig upp á eigin spýtur. Faðir minn var ekki viðstaddur því hann þurfti að klára að vinna út 

mánuðinn á búgarðinum. 

Svo óx ég úr grasi. Það sem ég man nokkurn veginn af ævi minni er frá fimm ára 

aldri. Síðan við vorum lítil fórum við alltaf niður á búgarðana og vorum svo fjóra mánuði í 

litla húsinu okkar á hásléttunni. Það sem eftir var árs þurftum við að dvelja við ströndina, 

það er að segja við Boca-ströndina
511

 þar sem kaffiekrurnar eru og tínslan og 

kaffihreinsunin fer fram. Einnig vorum við á suðurströndinni þar sem bómull er unnin. 

Þetta var okkar helsta vinna. Það er að segja á þeim gríðarstóru landsvæðum sem nokkrar 

fjölskyldur eiga; á plantekrunum þaðan sem útflutningsvörur landsins koma. 

Plantekrueigendurnir eru eigendur mikilla landsvæða.  

Á búgörðunum unnum við venjulega yfir átta mánuði ársins og fjóra mánuði þess 

vorum við á hásléttunni þar sem fræjunum var sáð frá og með janúarmánuði. Við fórum svo 

aftur upp á hásléttuna til þess að rækta maís og nýrnabaunir. Við dvöldum mest í fjöllunum, 

það er að segja á þeim svæðum sem ekki eru frjósöm og gefa lítið sem ekkert af maís og 

nýrnabaunum. En við strendurnar var hægt að rækta ýmislegt. Mánuðirnir átta sem við 

                                                           
511

 Hitabeltissvæði sem nær í átt að Kyrrahafi. 
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unnum á búgörðunum voru oft ekki samfelldir því við fórum burt í einn mánuð til þess að 

sá fræjum á hásléttunni á litla landsvæðinu okkar. Við fórum svo niður á búgarðana meðan 

landskikinn okkar var að dafna og þegar hann gaf af sér uppskeru snerum við aftur á 

hásléttuna. Það var alltaf fljótgert að taka upp. Svo þurftum við að fara niður með 

uppskeruna til þess að fá eitthvað fyrir hana.  

Ljóst er, líkt og foreldrar mínir sögðu, að árum saman lifðu þau við erfiðar aðstæður 

og mikla fátækt. 
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 II 

VIÐHAFNIR TENGDAR BARNSFÆÐINGU 

„Segið þeim sem spyrja um okkur aðeins það sem þið vitið um tilvist okkar.“ 

„Farið vel með ykkur með því að varðveita leyndarmálið okkar.“ 

Popol Vuh 

Í samfélaginu er sá einstaklingur sem nýtur góðs orðstírs valinn sem fulltrúi hópsins. Hann 

er kannski ekki eins og konungur en hann er fulltrúi í þeim skilningi að allt samfélagið 

álítur hann vera föður. Faðir minn og móðir voru fulltrúar okkar samfélags. Kona sem er 

útvalin verður eins og móðir allra í samfélaginu. Ófrískar konur leita hennar eða hins 

útvalda manns á fyrsta degi meðgöngu þar sem barnið á ekki einungis að tilheyra 

móðurinni heldur einnig samfélaginu. Kona sem er ófrísk fer með eiginmanni sínum til að 

segja þeim útvalda að þau eigi von á barni og að þetta barn muni eftir þeirra bestu getu 

varðveita siði forfeðranna. Í kjölfarið býður hinn útvaldi allan þann stuðning sem þau þurfa. 

Hann segir við þau: „Við munum hjálpa ykkur, við munum vera barninu sem aðrir 

foreldrar.“ Síðar koma hinir verðandi foreldrar aftur seinna til þess að biðja fulltrúa 

samfélagsins um að veita allan sinn stuðning. Hann er beðinn um að finna forræðismann 

sem gætir og hjálpar barninu þegar að því kemur að það þarf að standa á eigin fótum og til 

að koma í veg fyrir að það fari ekki villur vegar líkt og margir af frumbyggjum hafa gert og 

annað í þeim dúr. Hina útvöldu köllum við afa og ömmur. Ásamt foreldrunum reyna þau að 

finna fósturforeldra fyrir barnið ef foreldrarnir falla frá. Svo tíðkast að nágrannarnir 

heimsæki hina ófrísku konu daglega. Konurnar koma til þess að spjalla við hana og gefa 

gjafir sem eru ekki endilega íburðarmiklar. Ófríska konan segir þeim frá öllum 

vandamálum sínum. Samkvæmt siðum okkar setur konan sig í samband við náttúruna þegar 

hún er komin sjö mánuði á leið. Hún leitar út í náttúruna og gengur upp á fjöll. Þannig fær 

barn hennar dálæti á náttúrunni. Hún þarf að virða skyldur sínar og leyfa barninu að skynja 

daglegt líf móður sinnar. Til dæmis ef hún vaknar klukkan þrjú á morgnana þá sinnir hún 

verkum sínum, fer út að ganga, laðast að dýrunum og náttúrunni. Hún gerir þetta enn frekar 

þegar hún er ófrísk til þess að barnið hafi það eftir henni. Hún talar stöðugt við barnið 

tímann sem hún gengur með það. Hún segir því að það eigi erfitt líf fyrir höndum. Það er 
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eins og hún sé leiðsögumaður fyrir útlending sem þarfnast útskýringa. Til dæmis segir hún: 

„Þú mátt aldrei fara illa með það sem náttúran hefur upp á að bjóða. Þú verður að lifa þessu 

lífi með æðruleysi líkt og ég geri.“ Hún fer út í náttúruna og útskýrir fyrir barninu öll 

smáatriðin. Það er ófrávíkjanleg skylda sem móðirin verður að sinna. Svo þarf að búa til 

einhverja sögu til þess að segja hinum börnunum heima við þegar komið er að fæðingunni.  

 Móðirin þarf ekki að vera með öðrum börnum sínum þegar komið er að fæðingu. 

Foreldrar hennar og hinir útvöldu innan samfélagsins og eiginmaðurinn eru viðstödd. Það 

eru þrenn hjón ef mögulegt en oft eru foreldrarnir fjarverandi. Ef þess er nokkur kostur ætti 

faðir eiginmannsins og móðir að vera viðstödd, þá eru komin önnur hjón. Hinir útvöldu og 

eiginmaður konunnar taka á móti barninu. Það er siður að þau geri þetta saman. Ef hin 

útvöldu hjón eru ekki til staðar, ætti samt annaðhvort þeirra að vera viðstatt, það er að segja 

eiginmaðurinn eða eiginkonan og annað foreldri móðurinnar. Ef enginn af foreldrunum 

getur verið á staðnum koma elstu frændurnir sem fulltrúar fjölskyldu móðurinnar og 

föðurins þegar tekið er á móti barninu í samfélagið. Það er mikilvægt fyrir samfélagið að 

taka á móti barni og það getur ekki verið á eins manns færi. Þetta barn er ávöxtur ástar og er 

það útskýrt fyrir hinum. Ef hin útvalda kona er ljósmóðir sinnir hún fæðingunni en jafnvel 

þó hún sé ekki ljósmóðir verður hún samt að sinna verkum ljósmóður líkt og elsta amman 

sem einnig tekur á móti barninu.  

Samkvæmt siðum okkar má einstæð kona ekki fylgjast með barnsfæðingu. Þrátt 

fyrir það þurfti ég að fylgjast með þegar systir mín fæddi þar sem það var enginn heima. 

Þetta var á því tímabili þegar við þurftum að þola ofsóknir. Þó að ég hafi ekki beinlínis 

horft á var ég viðstödd þegar sonur hennar fæddist.  

Móðir mín var ljósmóðir frá sextán ára aldri þangað til hún lést, fjörutíu og þriggja 

ára. Hún sagði að þegar kona væri liggjandi við fæðingu hefði hún ekki krafta til þess að 

koma barninu út. Það sem ég sá að hún gerði með systur mína var að hún festi reipi í loftið. 

Hún lét hana hanga í því af því að eiginmaður hennar var ekki til staðar til að lyfta henni. 

Þannig hjálpaði móðir mín henni að koma barninu út.  

Okkur þætti það hneyksli ef indíánakona færi á spítala til þess að fæða barn. Það er 

mjög erfitt fyrir indíána að samþykkja slíkt. Forfeður okkar hneyksluðust á nýjungum í 

tengslum við sögu okkar og menningu. Til dæmis getnaðarvörnum. Því er trúað að 
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þorpsbúar séu hafðir að fíflum með þeim og hafður af þeim peningur. Þetta er eitt af því 

sem við höfum haft í huga svo að siðir okkar og menning glatist ekki. Indíánar hafa verið 

mjög passasamir með ýmis smáatriði sem viðkoma samfélaginu. Samfélagið leyfir til 

dæmis ekki að rætt sé um málefni sem viðkoma indíánum. Eins og aðrir er ég sammála því. 

Það hefur komið mikið af trúboðum sem hafa aðrar hugmyndir um veröld indíána heldur en 

við. Það er virkilega átakanlegt fyrir indíána að horfa upp á að ladinói noti föt indíána, það 

þykir hneyksli. Allt þetta hefur orðið til þess að við varðveitum mörg sérkenni okkar og 

samfélagið vill ekki að sagt sé frá þeim.  

Sem dæmi um siði má nefna að síðan Kaþólska hreyfingin kom til sögunnar eru allir 

farnir að fara í messu og biðja. En þetta er hvorki aðal trúin né útbreiddasta til tilbeiðslu. Í 

því samhengi er barn skírt í samfélaginu áður en farið er með það til kirkju. Þorpið meðtók 

kaþólska trú sem aðra leið til að tjá sig fyrir guði en það er ekki eina trúin sem iðkuð er. 

Þannig er það með öll trúarbrögð. Hvorki kaþólskir prestar, aðrir prestar né nunnur hafa 

getað öðlast traust indíána þar sem það eru ýmis atriði sem stangast á við siði okkar og 

venjur. Þau segja við okkur: „Það er út af því að þið treystið til dæmis á hina útvöldu í 

samfélaginu.“ En þorpið velur þá vegna alls þess trausts sem það ber til þeirra, ekki satt? 

Kaþólsku prestarnir koma og segja: „Þið dýrkið galdramenn.“ Þeir byrja síðan að tala um 

þá og fyrir indíána er eins og verið sé að tala illa um föður þeirra. Þess vegna glatast traust 

til kaþólsku prestanna og indíánarnir segja: „Það er út af því að þeir eru útlendingar og 

þekkja ekki veruleikann sem við búum við.“ Þannig verður vonin um að vinna traust 

indíána að engu.  

Börnin vita ekki hvað gerist við fæðinguna sem fer fram á vel földum stað og aðeins 

foreldrarnir vita af henni. Þau segja við hin börnin að annað barn sé komið í heiminn og á 

næstu átta dögum munu þau ekki dvelja nálægt móður sinni. Síðan er legkakan sem fylgir 

barninu brennd á ákveðnum tímapunkti. Ef barnið fæðist um nótt verður að brenna 

legkökuna klukkan átta morguninn eftir. Ef það fæðist síðdegis verður að brenna hana 

klukkan fimm seinni hluta dags. Þetta er virðingarvottur við barnið og legkökuna sem hefur 

fylgt því. Hún er ekki grafin í jörðina því jörðin er sem móðir og faðir barnsins. Því er ekki 

við hæfi að misnota jörðina með því að grafa þar fæðingarfélaga barnsins. Þetta er atriði 

sem er mjög mikilvægt fyrir okkur. Ef legkakan er brennd á trjábol verður askan eftir þar. 
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Hún hefur líka verið brennd í reykhúsinu sem við köllum temascal. Reykhúsið er svolítið 

eins og ofn þar sem indíánar baða sig. Þetta er lítið hús gert úr sólþurrkuðum leirsteini. 

Innan í því er ofn sem er hlaðinn úr steinum. Á steinana eru sett sprek sem kveikt er í til 

þess að þeir hitni. Þegar maður vill baða sig eru steinarnir hitaðir, hurðinni lokað og þetta er 

eins og að vera í gufubaði. Þegar vatn er sett á steinana hitnar ofninn þar sem indíánarnir 

baða sig. Áður en barn fæðist og verðandi móðir er komin fjóra mánuði á leið, fer hún að 

baða sig upp úr vatni með sígrænum jurtum sem innihalda náttúruleg ilmefni. Það eru 

ýmsar tegundir jurta sem notaðar eru í samfélögunum, ætlaðar ófrískum konum, fólki með 

höfuðverk, kvef o.s.frv. Konan byrjar að baða sig með mismunandi jurtum sem hin útvalda 

kona samfélagsins eða ljósmóðirin mælir með. Þetta er eins og að fara eftir lyfseðli, því 

konan þarf alltaf að baða sig upp úr jurtavatni. 

Það eru margar lækningajurtir í náttúrunni en ég hef ekki nöfn yfir þau á spænsku. 

Til dæmis er lauf af appelsínum notað af mörgum ófrískum konum út í vatn til þess að baða 

sig upp úr. Einnig af ferskjum. Lauf af jurtinni Santa María er einnig ætlað ófrískum 

konum. Laufin hafa fyrst og fremst róandi áhrif á konuna þar sem hún fær ekki hvíld á 

meðan hún er ófrísk heldur vinnur alla sína vinnu líkt og áður. Eftir langan vinnudag hafa 

böðin róandi áhrif konuna og stuðla að því að hún sofi vel, að barninu líði vel og þau koma 

í veg fyrir að barnið skaðist af vinnu móðurinnar. Á sama tíma tekur konan inn ýmis önnur 

meðul, einnig lauf til að gefa barninu næringu. Þó það sé kannski ekki vísindalega sannað 

er ég á þeirri skoðun að þetta hafi reynst vel því ýmsar jurtir eru fullar af vítamínum. 

Hvernig getur það annars verið að verðandi móðir sem nærist takmarkað, sveltur nánast og 

stritar geti fætt barn? Ég held að notkun þessara jurta hafi stuðlað að því að við erum fær 

um að lifa lengur. 

Í átta daga er sá hreinleiki sem barnsfæðingunni fylgir varðveittur. Hvorki elsta 

barnið né hin börnin fá að koma nálægt því, aðeins móðirin og fólkið sem gefur móðurinni 

að borða. Barnið er á afviknum stað þar sem hin börnin komast ekki að. Það er gömul hefð 

að börnin fá ekki að koma nálægt móður sinni eftir að annað systkini hefur fæðst. Aðeins 

barnið sem var að fæðast hefur rétt til þess að vera með móður sinni þegar það er meðtekið 

inn í fjölskylduna. Þessir átta dagar eru ætlaðir barninu til þess að aðlagast fjölskyldunni. 

Eftir að þessir átta dagar eru liðnir er talið hversu margir koma að heimsækja konuna og 



14 
 

hversu margar gjafir það fékk. Það er þýðingamikið fyrir barnið ef stærstur hluti 

samfélagsins kemur í heimsókn, því það er til marks um að barnið muni bera mikla ábyrgð í 

samfélaginu þegar það verður eldra. 

Við fæðingu barnsins er kind slátrað fyrir fjölskylduna að borða. Margir nágrannar 

koma með mat og eldivið. Haldin er veisla heima við sem er þó fyrst og fremst fyrir 

fjölskylduna. Svo koma nágrannarnir í heimsókn. Í hvert skipti sem nágranni kemur hefur 

hann meðferðis mat fyrir móðurina eða litla gjöf. Móðirin skoðar gjafirnar sem henni eru 

færðar. Það er hennar leið til að þakka fyrir góðmennskuna sem henni er sýnd. 

Nágrannarnir koma til dæmis með húsdýr eða nokkur egg fyrir utan það sem þau færa 

konunni að borða. Þeir koma kannski með föt. Hvað sem er. Haft er í huga þau verk sem 

konan hefur veitt aðstoð við. Margir koma með vatn. Sumir koma með eldivið. Komið er 

með ýmislegt. Allt fólkið er nú samankomið og öðru dýri er slátrað sem tákn um að réttindi 

barnsins til að vera eitt með móður sinni séu yfirstaðin. Einnig er kveikt á fyrsta kerti 

barnsins „til þess að það verði meðtekið í heiminn,“ eins og foreldrarnir segja. Þetta kerti er 

hluti af kertum samfélagsins og táknar að það er nú einum meðlim fjölmennara. 

Öll föt móðurinnar eru þvegin. Áður en föt hennar eru þvegin er öllu safnað saman 

sem móðirin notaði þegar hún var rúmliggjandi. Rúmið er fært úr stað og sá staður þrifinn. 

Komið er fyrir fjórum kertum við hvert horn rúmsins. Áður en búið er um rúmið er sett 

brennt kalk á gólfið og svo er búið um það. Móðirin er algerlega endurnærð þegar hún 

kemur út úr reykhúsinu og fer í hrein föt. Barnið er einnig sett í hrein föt og farið með það á 

annan stað. Þetta táknar að það er tilbúið til að kynnast öðrum meðlimum samfélagsins því 

þegar barnið fæðist þekkja hvorki fjölskyldan né aðrir meðlimir fjölskyldunnar það. Þess 

vegna fáum við ekki að sjá barnið strax eftir fæðingu.  

Eftir að dagarnir átta eru liðnir kyssa allir meðlimir fjölskyldunnar barnið. Um leið 

og barnið fæðist eru hendurnar á því reyrðar, það er að segja að lófar þeirra og fætur eru rétt 

út. Þetta táknar að hendur þeirra eru heilagar gagnvart vinnunni og að þær eigi aðeins að 

vinna þar sem þeim er ætlað. Það er til marks um að þær muni ekki stela eða fara illa með 

náttúruna. Þær munu þurfa að virða allt líf sem til er og ýmislegt annað. Eftir dagana átta 

eru svo hendur barnsins leystar. Þá kyssa meðlimir samfélagsins barnið og svo er aftur farið 

með það afsíðis. Stuttu seinna koma nágrannarnir. Sumir koma með deig til þess að búa til 
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tortillakökur og eru húsráðendur yfir dagana átta. Fjölskyldumeðlimir bera engann kostnað 

yfir þennan tíma. Móðirin er þar sem kertunum hefur verið komið fyrir en þessi kerti tákna 

fyrst og fremst innlimun barnsins inn í fjölskylduna. Það má segja að þau standi fyrir hús 

með fjórum hornum sem er heimili barnsins. Þau tákna einnig þá virðingu sem barnið 

verður að sýna gagnvart samfélaginu og þá ábyrgð sem það hefur sem meðlimur staðarins. 

Eftir þetta er barnið fært úr fötunum og hin útvalda kona samfélagsins þvær þau. Hún þvær 

öll föt og ábreiður. Hún þvær húsið þar sem móðirin dvaldi og setur kerti á þann stað þar 

sem móðirin fór út. Ekki má þvo fötin í vatnsbólinu heldur verður að þvo þau í ánni og því 

þarf að fara þangað til að þvo, hversu langt sem áin er í burtu. Á þessum tíma missir barnið 

hreinleika sinn. Það fer að átta sig á lífinu í kringum sig. Svo koma nágrannarnir með 

slátrað dýr. Framreiddur er góður hádegismatur á heimili konunnar. Haldin er hátíðleg 

athöfn þar sem samfélagið er samankomið, allavega þeir sem komast. Þarna er barnið 

meðtekið sem nýr einstaklingur í samfélagið. Kveikt er á kertum fyrir allt sem til er, fyrir 

jörðina, vatnið, sólina, mannkynið. Í miðjum klíðum er kertum barnsins bætt við ásamt 

reykelsum sem við köllum pom. Barnið þarf að geta skynjað þennan heim. Kalkið er álitið 

heilagt þannig að eitthvað af kalki þarf að vera til staðar í athöfninni. Talið er að kalkið 

styrki bein barnsins. Ég held að það sé ekki uppspuni heldur satt. Það veltur á kalkinu hvort 

barnið eigi langt líf fyrir höndum og hafi sterk bein. Minnst er á þær þrekraunir sem hrjá 

fjölskyldur og annað það sem barnið á eftir að upplifa. Foreldarnir lýsa þjáningunum á 

tilfinningaþrunginn hátt, erfiðleikunum og af hverju þau gátu enn eitt barn til að þjást í 

þessum heimi. Við lítum á þessar þrekraunir sem örlög okkar. Barnið verður þátttakandi í 

þessum þrekraunum og þrátt fyrir allar þjáningarnar mun barnið kunna að virða og komast 

yfir þessar raunir. Barnið er látið hafa verkefni sitt sem er að vera virkur meðlimur í 

samfélaginu og gæta þess. Eftir athöfnina er hádegismatur og svo fara nágrannarnir. En 

skírnin er eftir.  

Frá þeim degi sem barnið fæðist er búin til handa því lítil skjóða sem inniheldur 

hvítlauk, kalk, salt og smá tóbak, en fyrir indíánum er tóbaksplantan heilög. Þessi skjóða er 

sett utan um háls barnsins og táknar að það geti tekist á við allt það slæma sem til er. Fyrir 

okkur er hið slæma andi sem við ímyndum okkur að sé til. Það væri slæmt ef barnið væri 

slúðurgjarnt því það á að hafa vit á því að sýna virðingu, vera heiðarlegt og segja satt. Á 
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sama tíma á það að hafa vit á því að varðveita það sem viðkemur forfeðrum okkar. Það er 

nokkurn veginn hugmyndin á bak við skjóðuna. Einnig er hún til þess að fæla burtu hið illa 

því barnið þarf að halda áfram að vera flekklaust. Skjóðan er sett innan um kertin fjögur og 

táknar skuldbindingu barnsins þegar það verður eldra. Skírnin og innlimun barnsins í 

samfélagið eru ennþá eftir en skírnin er næst á dagskrá. Helsta fólki samfélagsins er boðið, 

til dæmis hinum útvalda sem segir frá reynslu sinni og kemur með dæmi um hvernig hann 

hefur varðveitt það sem viðkemur forfeðrunum. Einnig segir hin útvalda kona og börn 

þeirra frá hvernig þau hafa varðveitt siði forfeðranna. Á sama tíma eru barninu sett fleiri 

skilyrði. Það verður að halda áfram að fræða það þegar það verður eldra og það verður að 

vera gott fordæmi líkt og hinir útvöldu. Eftir að barnið hefur náð fjörutíu daga aldri og 

foreldrarnir hafa sett barninu skilyrði og innlimað það inn í samfélagið fara fram fleiri 

umræður. Þegar talað er um að foreldrarnir þurfi að kenna barninu er fyrst og fremst verið 

að vísa til forfeðranna, það er að segja að barnið verði að læra að varðveita öll leyndarmál 

og að enginn geti stöðvað varðveislu okkar menningu eða siða. Þetta er því eins og 

gagnrýni ásamt virðingu fyrir öllu mannkyni, því margt af okkar fólki hefur glatað siðum 

okkar. Farið er með tilmæli þar sem beðið er um að þessir siðir verði vaktir upp að nýju í 

hugum þeirra sem hafa glatað þeim. Svo eru ákölluð nöfn mikilvægs fólks í formi söngs, til 

dæmis Tecún Umán
512

 og annarra sem hafa látist meðal forfeðra okkar. Mikilvægt er að 

halda við minningu þeirra sem góðra fyrirmynda. Svo er sagt og ég útskýri það betur í 

framhaldinu, að „hvorki jarðeigandi, né hinir ríku geti komið í veg fyrir að við varðveitum 

okkar siði. Hvort sem afkomendur okkar verða vinnumenn eða húshjálp, þá eiga þeir að 

geta varðveitt leyndarmál okkar.“ Svo er minnst á maísinn, nýrnabaunirnar og 

mikilvægustu jurtirnar. Barnið er á staðnum en er svo vel hulið að enginn getur séð það. 

Sagt er við barnið að það muni nærast og þroskast á maís enda hafi það orðið til úr maís þar 

sem móðir þess nærðist á maís þegar barnið varð til. Þannig á barnið að hafa vit á að bera 

virðingu fyrir maís og taka upp maísbaun sem það finnur á jörðinni í stað þess að láta hana 
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fara til spillis. Foreldarnir koma með ýmis fleiri dæmi um rétta hegðun. Barnið á eftir að 

margfalda kynþátt okkar og bæta upp fyrir þá sem hafa látið lífið. Hér fer barnið að bera 

ábyrgð. Á þessum stað í athöfninni er sagt við barnið að það verði að lifa við sömu kjör og 

afar þess og ömmur. Þetta er upphafið að lífi barnsins í samfélaginu. Foreldrarnir tala fyrir 

barnið og heita að það muni fara eftir öllum þessum ráðum. Foreldrarnir fara með þessi 

formlegu loforð og einnig þau útvöldu ef samfélagið gerir kröfu til þess. Þetta er mjög 

mikilvæg athöfn þar sem barnið er álitið afkvæmi guðs líkt og hann sé hinn eini sanni faðir. 

Í rauninni er orðið guð ekki til í tungumálinu okkar en það má nota það orð þar sem það er 

svipað og að tala um hinn eina sanna föður sem er hið æðsta vald. En til þess að nálgast 

hinn sanna föður þarf að bera virðingu fyrir maís, nýrnabaunum og jörðinni. 

Hinn sanni faðir er hjarta himinsins, sólin sjálf. Sólin er karlkyns
513

 því við álítum 

tunglið vera móður okkar. Hún er ljúf móðir og lýsir okkur leið. Við búum yfir mörgum 

hugmyndum sem tengjast tungli og sól. Það er sólin sem heldur jörðinni gangandi. Þegar 

barnið hefur náð tíu ára aldri þurfa foreldrarnir og hinir útvöldu að tala við barnið og segja 

því að nú fari það að verða unglingur og að einn dag muni það verða foreldri. Þarna er sagt 

við barnið að það megi ekki fara illa með sjálfsvirðingu sína. Því er sagt frá því hvernig 

brotið var gegn forfeðrum okkar af hendi hinna hvítu og með nýlendufyrirkomulaginu. En 

það er ekki sagt frá því eins og það stendur í bókum heldur í gengum ráðleggingar frá öfum 

okkar, ömmum og forfeðrum. Það er út af því að meirihluti íbúanna kann hvorki að lesa né 

skrifa og vita ekki að til eru skrár um lífshætti indíána. Sagt er að Spánverjarnir hafi brotið 

jafnt gegn efnilegustu börnum forfeðranna og þeim fátæku. Til að heiðra minningu þessa 

lítilláta fólks verðum við að halda áfram að varðveita leyndarmál okkar. Engir aðrir en við 

indíánarnir megum uppgötva þessi leyndarmál. Það er til mikið af heilræðum í þessum stíl.  

Þegar barnið hefur náð tíu ára aldri er tímabært að segja því að það verði að virða 

hina eldri, jafnvel þótt foreldrar þess hafi þegar kennt því það í æsku. Ef það kemur til 

dæmis gamalmenni eftir göngustígnum, verður maður að stíga til hliðar og leyfa hinum 

gamla að komast áfram. Þegar við sjáum gamalmenni á götunni eigum við að hneigja okkur 

og heilsa því. Þetta er eitthvað sem allir gera, allt frá yngstu börnum. Einnig þarf að bera 
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virðingu fyrir ófrískum konum. Þegar við erum að borða eitthvað verðum við að gefa 

ófrísku konunni að minnsta kosti einn bita.  

Fyrir stúlkubörn eru ljósmæður sem klippa á þeim naflastrenginn og gera göt í eyrun 

á þeim. Bæði skjóðan þeirra og bandið sem er hnýtt utan um naflastrenginn verður að vera 

rautt á litinn. Rauði liturinn er mjög táknrænn fyrir okkur. Hann stendur fyrir hita, styrk, líf 

og hefur tengingu við sólina sem er þrepið til að nálgast guð, sem við segjum að sé hjarta 

alls, hjarta umheimsins. Á þann hátt gefur rauði liturinn einnig hita og eld. Rauðu hlutirnir 

eru því til þess að gefa barninu líf. Þannig verður barnið að vera skuldbundið heitunum og 

virða allt líf sem til er. Það eru engin sérstök föt fyrir barnið fyrir utan efnisbúta úr corte
514

 

sem barnið er vafið inn í þar sem ekki er keypt neitt fyrirfram handa því. Ef drengur fæðist 

er haldin sérstök hátíð sem er ekki tengd því að hann sé karlkyns heldur vegna þess að 

vinna hans er erfið og vegna þeirrar ábyrgðar sem karlmaður þarf að axla. Því er ekki hægt 

að neita að karlremba fyrirfinnist hjá okkur, en það er ekki vandamál í okkar samfélagi því 

það er hluti af veruleika okkar. Drengur fær einn dag til viðbótar af hreinleika þar sem hann 

fær að vera með móður sinni. Fyrir hann er slátrað kind eða kjúklingur hafður á boðstólnum 

sem er algengasta máltíðin hjá okkur til að fagna fæðingu. Drengurinn þarf að fá meiri mat 

og skammturinn eykst vegna allrar erfiðu vinnunnar og vegna ábyrgðar hans. Á sama tíma 

er hann eins og höfuð heimilisins en ekki í neikvæðri merkingu heldur í þeirri meiningu að 

hann þarf að takast á við ýmis verkefni sem fylgja því. Það þýðir heldur ekki að hann eigi 

að sýna stúlkubarninu vanvirðingu. Vinna hennar er einnig erfið en það eru önnur atriði 

sem stúlkubarn þarf að fást við sem móðir í framtíðinni. Stúlkubarn er mikils metið því það 

tengist jörðinni sem gefur af sér maís, nýrnabaunir, jurtir og annað sem viðheldur lífi í 

mönnum. Jörðin er eins og móðir sem margafaldar líf mannkynsins. Stúlkubarnið mun 

viðhalda lífi okkar kynslóðar og sérstaklega forfeðra okkar sem við verðum að bera 

virðingu fyrir. Innlimun stúlkubarnsins í samfélagið er mjög mikilvæg líkt og drengsins. 

Innlimun þeirra beggja er því tengd og jafnvíg. Ef drengur fæðist ríkir samt sem áður meiri 

gleði og karlmennirnir verða stoltari þegar fæðist drengur inn í samfélagið. Sömu siðir 

gilda hinsvegar með stúlkubarnið og drenginn, eins og það að reyra og hylja hendur og 

fætur. 
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Barnið er alið á brjóstamjólk. Það er besta leiðin og ekki ætti að gefa því aðra fæðu. En það 

sem skiptir mestu máli er vitund samfélagsins. Við skynjum hana sem eitthvað 

sameiginlegt. Frá fyrsta degi er álitið að barnið tilheyri ekki aðeins foreldrum sínum heldur 

einnig samfélaginu og samfélagið verður að kynnast barninu. Um leið og barnið fæðist hafa 

foreldrarnir gert sér í hugarlund hvernig skóli barnsins verði. Það er eins og hjá 

millistéttinni þar sem álitið er að um leið og barn fæðist er þess vænst að það mennti sig og 

njóti velgengni.Við indíánarnir álítum strax að skóli barnsins verði samfélagið, að barnið 

verði að lifa á sama hátt og aðrir.  

Hendur þess eru reyrðar til þess að það safni ekki hlutum sem samfélagið á ekki og 

til þess að það kunni að deila með sér með opnum örmum. Mæðurnar sjá um að rétta út 

hendur þess. Það viðkemur hugsuninni um þjáningu og fátækt. Álitið er að hvert barn sem 

fæðist verði að lifa við sömu kjör og aðrir. Þegar við sjáum ófríska konu á aldrei að borða 

neitt fyrir framan hana nema maður geti gefið henni með sér. Það er út af hræðslu við að 

konan missi fóstur eða að barnið þjáist inni í móður sinni því það fær ekki að borða það 

sem maður sjálfur er að borða. Það skiptir ekki máli hvort við þekkjumst eða ekki. Það 

mikilvæga er að deila með sér. Annað atriði er þegar við sjáum ófríska konu þá álítum við 

hana frábrugðna öðrum konum því hún er allt í senn tvær manneskjur. Ef einstaklingur 

sýnir ófrískri konu virðingu skynjar hún hana og barnið líka. Um leið hugsar 

einstaklingurinn að þetta sé eftirmynd þess sem mun fæðast. Þess vegna er barninu sýnd 

ástúð. Ég held þetta sé fyrst og fremst út af því að konan hefur aldrei tíma til að hvílast né 

skemmta sér. Hún er niðurdregin og áhyggjufull. Þegar konan fær tækifæri til að spjalla 

stutta stund getur hún slakað aðeins á. Þegar barn er meðtekið í samfélagið með öllum 

kertunum verður það einnig að hafa rauðu skjóðuna sína og þar ofan í verða að vera 

hlújárnið þess, lítil exi, hnífur og önnur tól sem það þarfnast í lífinu. Þetta eru leikföng 

barnsins; frá þessum degi verður barnið að taka ástfóstri við vinnutólin. Stúlkubarnið 

verður einnig að hafa þvottabretti til að þvo. Það er leikfangið hennar og hún mun nota það 

þegar hún veður stærri. Á sama tíma verður hún að læra ýmis atriði sem viðkoma 

heimilishaldinu, eins og að þrífa, laga til heima við og t.d. að sauma buxur bróður síns. 

Drengurinn verður að hefja líf karlmannsins, það er að segja með því að sýna 

ábyrgð og hafa dálæti á útivinnunni, þó hann sé ekki látinn vinna strax. Þetta er einskonar 
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leikur. Þegar móðirin gerir eitthvað, útskýrir hún fyrir barninu hvað það er. Líka bænirnar, 

en við indíánarnir erum mjög trúaðir. Móðirin fer með bæn við hvert tækifæri, til dæmis 

áður en hún fer á fætur þarf hún að fara með bæn til að þakka fyrir daginn sem er að hefjast 

og biður að hann verði fjölskyldunni til góða. Áður en hún kveikir upp í eldinum þarf hún 

að blessa eldiviðinn því eldurinn þarf að hita upp matinn fyrir meðlimi fjölskyldunnar. Þar 

sem stúlkubarnið er alltaf nálægt móður sinni lærir hún allt af henni. Áður en kona hreinsar 

pottinn sem við köllum nixtamal
515

 blæs hún á hendur sínar og setur þær svo í pottinn til 

þess að ná öllu úr honum og hreinsa að innan. Konan blæs á hendurnar til þess að hún 

komist yfir vinnu sína og allt sem hún tekur sér fyrir hendur. Áður en hún þvær gerir hún 

þetta líka. Hún útskýrir öll þessi smáatriði fyrir dóttur sinni. Þar af leiðandi hafa 

stúlkubörnin það eftir sem móðir þeirra gerir. Það sama á við um karlmennina. Áður en 

karlmaður byrjar sína daglegu vinnu heilsar hann sólinni. Hann tekur ofan og ræðir við 

sólina. Á sama hátt taka drengir ofan hattinn sinn og spjalla við sólina áður en þeir byrja að 

vinna. Auðvitað hefur hver ættbálkur sína siði. Allir þeir siðir sem nefndir hafa verið eru oft 

öðruvísi hjá öðrum ættbálkum. Til dæmis merking vefnaðarins sem við höfum áttað okkur 

á að er mismunandi eftir ættbálkum. Samt sem áður eigum við eitthvað sameiginlegt, það er 

menningin. Okkar byggð er fyrst og fremst bændasamfélag en til eru aðrar byggðir sem eru 

verslunarsamfélög. Verslunarmenn hafa lifað sem bændur áður. Eftir vinnu á búgörðunum 

snúa þeir heim og opna litla verslun ef þeim sýnist svo fyrir þann smápening sem þeir hafa 

þénað. Þannig reyna þeir að sjá fyrir sér á annan hátt. Samt sem áður halda þeir í þann sið 

að heilsa sólinni og annað þvíumlíkt.  

Allt sem tengist menningunni kemur frá jörðinni. Trú samfélagsins dregur uppruna 

sinn í menningu okkar, uppskeruna á maís og nýrnabaunum sem eru tvö mikilvæg atriði í 

okkar samfélögum. Þannig byrjar maðurinn að afla sér tekna en gleymir aldrei að menning 

okkar er nátengd jörðinni. Það er nóg af skyldum til að fylgja eftir í uppvextinum. Foreldar 

okkar kenna okkur að vera ábyrgðarfull líkt og þau eru. Til dæmis ber elsti sonurinn ábyrgð 

á heimilinu. Það sem faðirinn getur ekki lagað tekur elsti sonurinn að sér. Hann er því 
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 Pottur þar sem maísbaunir eru hitaðar með kalki til að mýkja þær. Úr því verður til deig sem notað er til að 

gera tortillakökur. 
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einnig eins og faðir á heimilinu. Hann verður einnig að sýna að hann er ábyrgur fyrir 

uppeldinu. 

Oft er það svo að móðirin ákveður hvað er borðað og hvað er keypt. Til dæmis 

þegar barn er veikt verður móðirin að útvega lyf. Karlmaðurinn þarf þó einnig að útkljá 

ýmis vandamál. Á meðan við erum að alast upp þurfum við einnig að bera ábyrgð á ýmsu. 

Það er vegna loforðsins sem foreldrarnir gefa þegar barn þeirra fæðist og vegna allra þeirra 

siða sem fylgt er eftir. Aðeins barnið getur fylgt eftir þessu loforði eftir að því hefur verið 

kennt hvernig það á að standa við það. Móðirin er sú sem umgengst börnin mest og talar 

við þau og segir þeim hvað eigi að gera og hvað forfeður okkar gerðu. Faðirinn gerir þetta 

einnig stundum. Þau eru ekki að koma á neinni reglu heldur fara þau eftir því sem forfeður 

okkar gerðu og því verðum við að fylgja. Á þessum tímapunkti byrjum við að sýna 

smávægilega ábyrgð. Það byrjar til dæmis með því að stúlkubarnið þarf að sækja vatn og 

útskýrt er fyrir því af hverju. Drengurinn þarf til dæmis að festa hundana á lóðinni þegar 

dýrin fara á stjá eða sækja hestinn sem er kannski langt frá húsinu. Það er nóg af verkefnum 

fyrir bæði kynin. Þetta verður til þess að einstaklingur fær ábyrgðatilfinningu því ef barn 

gerir ekki það sem ætlast er til af því hefur faðirinn rétt til að veita því  áminningu og slá 

það. 

Með því að vera aðgætinn lærir maður hlutina. Allt það sem móðirin gerir útskýrir 

hún fyrir stúlkubarninu og af hverju hún gerir það svona. Stúlkan er því með það á hreinu af 

hverju þetta er gert. Þannig er því einnig háttað með drenginn. Til dæmis að setja leirpott á 

eld í fyrsta skipti til þess að hann endist. Á sama tíma á hann að þjóna tilgangi sínum sem 

er að hita allt mögulegt og gera það vel. Settar eru undir hann fimm greinar sem búið er að 

kveikja í. Stúlkan spyr móður sína: „Af hverju gerir þú þetta mamma?“ „Af því að þessi 

pottur verður að geta sinnt hlutverki sínu og hann verður að vera nothæfur fyrir hitt og 

þetta.“ Hann þarf að endast. Stúlkubarnið fylgist með og þegar komið er að því að gera 

sömu verk framkvæmir hún þau á sama hátt og móðir hennar. Hér kemur enn og aftur við 

sögu skuldbindingin sem við verðum öll að varðveita, það er að segja siðir og leyndarmál 

forfeðra okkar. Foreldrarnir verða einnig að vera með einskonar sýnikennslu fyrir íbúa 

samfélagsins um það sem afar okkar og ömmur hafa mælt með og við verðum að varðveita. 

Flest af því sem við tökum okkur fyrir hendur á upptök sín hjá forfeðrum okkar. Þess vegna 



22 
 

er tilnefndur hinn útvaldi, sem er maðurinn sem sameinar öll þau skilyrði sem enn eru við 

lýði af því sem forfeður okkar sameinuðu. Hann er aðalmaður samfélagsins og á hlutdeild í 

öllum börnunum og verður að passa að hlutunum sé komið í verk. Fyrst og fremst er þetta 

loforð við allt samfélagið. Það sem skiptir öllu máli er þar af leiðandi að allt það sem gert er 

sé í minningu hinna látnu. 
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III 

NAHUAL
516

 

„Þessa nótt fór það um ýlfrandi líkt og sléttuúlfur meðan fólkið svaf.“ 

„Að vera dýr og manneskja á sama tíma.“ 

„Dýr og menn eru samtímis til í börnum frá fæðingu vegna gæsku forfeðra 

þeirra...“ 

Miguel Ángel Asturias,
517

 „Hombres de maíz.“ 

Öll börn fæðast með sitt nahual sem er líkt og skuggi þeirra. Þau munu lifa samhliða og 

næstum alltaf er nahualið eitthvað tiltekið dýr. Fyrir okkur er nahual fulltrúi jarðarinnar, 

fulltrúi dýranna, fulltrúi vatnsins og sólarinnar. Allt þetta verður til þess að við búum okkur 

til hugmynd um þennan fulltrúa. Þetta er eins og vera sem er hliðstæð manninum. Það er 

mjög mikilvægt. Barninu er kennt að ef það drepur dýr mun eigandi þess verða reitt út í það 

því það er verið að myrða nahualið hans. Öll dýr hafa einstakling sem tengist því og með 

því að gera honum mein er verið að gera dýrinu mein.  
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 Í þjóðtrú indíána í Mexíkó og löndum Mið-Ameríku er nahual vera sem hefur þann mátt að geta breytt sér 

í líki dýrs. Nahual er líka nokkurskonar verndarengill því hver einstaklingur sem fæðist hefur sitt nahual sem 

vakir yfir honum. Nahual notar mátt sinn til góðs eða ills og fer það eftir persónuleika hvers og eins nahual. 

Ýmis sérbrigði fyrifinnast í trúnni á nahual en meginhugmyndin er sú sama í álfunni allri.  
517

 Miguel Ángel Asturias (1899-1974) var skáld, rithöfundur, leikritahöfundur, blaðamaður og 

Nóbelsverðlaunahafi frá Gvatemala. Hann er einn þekktasti rithöfundur landsins fyrr og síðar. Hann var 

meðal fyrstu fræðimanna til að vekja athygli á mikilvægi indíánamenningar í álfunni og þá sérstaklega í 

heimalandi sínu. Asturias var fæddur og uppalin í Gvatemala en varði stórum hluta ævi sinnar erlendis. Fyrst í 

París þar sem hann lagði stund á nám í mannfræði og í goðsögnum indíána. Hann gerðist meðlimur í 

súrrealistahreyfingunni og átti þátt í því að innleiða ýmis einkenni módernisma í bókmenntir Rómönsku- 

Ameríku. Hann er álitinn mikilvægur frumkvöðull í rómansk- amerísku bókmenntahreyfingunni „búmm-inu“ 

sem var einkennandi á sjöunda og áttunda áratugnum (El Boom latinoamericano).  

Eitt frægasta verk Asturias er skáldsagan El señor presidente (1946) sem er ádeila á þá einræðisherra 

sem ríktu í heimalandi hans um miðbik síðustu aldar. Andstaða Asturias við herforingjastjórnir í landinu urðu 

til þess að hann þurfti að verja stórum hluta ævi sinnar í útlegð, bæði í Suður-Ameríku og einnig í Evrópu. 

Þess má geta að El señor presidente var þýdd á íslensku úr sænsku af Hannesi Sigfússyni sem Forseti 

lýðveldisins (1964). Skáldverk hans Hombres de maíz (1949) er oft talið vera helsta meistarstykki Asturias. 

Verkið er nokkurs konar málsvörn fyrir menningu og siði indíána í Gvatemala. Eftir að hafa dvalið áratugum 

saman í útlegð, varð Asturias þekktur á alþjóðavísu á sjöunda áratugnum þegar hann vann Sovésku 

friðarverðlaun Leníns árið 1966. Ári síðar vann hann svo til bókmenntaverðlauna Nóbels og var þar með 

annar í röð rómansk-amerískra rithöfundunda að vinna til þeirra. Síðustu ár ævi sinnar dvaldi hann í Madríd 

þar sem hann lést sjötíu og fjögurra ára að aldri.  

.  
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Við skiptum dögunum t.d. í hunda, ketti, naut og fugla. Hver dagur hefur sinn nahual. Ef að 

barn fæðist til dæmis á miðvikudegi yrði nahual þess kind. Hvert nahual er þannig ráðið af 

fæðingardegi barnsins. Þar af leiðandi er hver miðvikudagur sérstakur dagur fyrir það barn 

sem fæðist þann dag. Verst er fyrir barnið ef það fæðist á þriðjudegi því þá mun það vera 

mjög afundið. Foreldrar vita hvernig barn þeirra mun haga sér samkvæmt fæðingardegi 

þess. Ef nahualið þess er naut verður það skapstórt því naut eru alltaf stygg. Köttur elskar 

hinsvegar að slást við systkini sín.  

Fyrir okkur, eða öllu heldur samkvæmt forfeðrum okkar, eru tíu heilagir dagar. 

Þessir tíu heilögu dagar standa fyrir skugga og skugginn er af einhverju dýri. Það eru 

hundar, naut, hestar, fuglar og einnig villidýr eins og ljón. Það eru einnig tré. Eitt tré var 

valið fyrir mörgum öldum og hefur skugga. Þannig að hver dagur af þessum tíu er táknaður 

með einu af fyrrgreindum dýrum. Það er þó ekki alltaf bara eitt dýr. Táknmyndin fyrir 

nahualið hund er t.d. ekki bara einn hundur heldur eru þeir níu talsins. Táknmyndin fyrir 

nahualið hest samanstendur af þremur hestum. Þannig að það eru ýmsar gerðir af nahual. 

Enginn veit um heildarfjöldann. Reyndar vita foreldrarnir fjölda þeirra dýra sem eru 

táknmyndir hvers og eins nahual fyrr alla dagana tíu. 

Fyrir okkur eru íburðarminnstu dagarnir miðvikudagar, laugardagar og sunnudagar. 

Það er út af því að þeir standa fyrir sauði eða fugla, þ.e.a.s. dýr sem ráðast ekki á önnur. 

Áður en ungmenni gifta sig er allt þetta útskýrt fyrir þeim og þegar barn þeirra fæðist munu 

þau vita hvaða dýr eru fulltrúar hvers dags. Eitt atriði er þó mjög mikilvægt. Foreldrar 

okkar segja okkur ekki hvert er okkar nahual þegar við erum mjög ung eða ef við högum 

okkur ennþá eins og börn. Við fáum aðeins að vita hvert er okkar nahual þegar ljóst er 

orðið að skapgerð okkar er fullmótuð og staðföst. Því oft er hægt að notfæra sér sitt nahual, 

til dæmis ef mitt nahual væri naut gæti ég notað það sem afsökun fyrir því að... slást við 

systkini mín. Þess vegna er ekkert sagt við börn til þess að koma í veg fyrir að þau notfæri 

sér sitt nahual. Jafnvel þótt börnum sé oft líkt við dýr þá er ekki verið að tengja það við 

þeirra nahual. Yngstu börnin vita ekki hvert er nahual hinna eldri. Þeim er aðeins sagt frá 

því þegar einstaklingur hefur þegar öðlast þroska til jafns við fullorðna manneskju. Það 

getur verið um níu ára aldur eða um tvítugt. Það er gert til þess að barnið þráist ekki við og 

til þess að það geti ekki afsakað sig með því að það sé ákveðið dýr og því verði fólk að 
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umbera hegðun þess. Þegar börnum eru gefin dýr við tíu eða tólf ára aldur verður eitt 

þessara dýra að vera það dýr sem stendur fyrir þeirra nahual. Ekki er hægt að gefa dýr eins 

og ljón en komið er með annað svipað dýr. Aðeins foreldar okkar vita hvaða dag við 

fæddumst. Samfélagið veit það einnig því það var viðstatt á þeirri stundu. En nágrannar úr 

næstu þorpum vita ekkert nema þeir verði nánir vinir.  

Dagar öðlast aðeins merkingu þegar barn fæðist. Ef það er þriðjudagur og ekkert 

barn fæðist þann dag þá er öllum sama, það er segja að það er dagur sem er ekki minnst 

sérstaklega né haldin veisla. Oft er það þannig að barn tekur ástfóstri við það dýr sem 

tengist þeirra nahual áður en það veit hvaða dýr það er. Það er ýmislegt sem okkur 

indíánum þykir mjög vænt um. Það er staðreynd að við elskum náttúruna og okkur þykir 

vænt um allt líf. Samt sem áður er eitt dýr sem við höfum mest dálæti á. Okkur þykir mjög 

vænt um það. Svo kemur að þeirri stund að okkur er sagt að það sé okkar nahual og þá 

sýnum við því dýri enn meiri væntumþykju. 

Öll ríkidæmi sem til eru á jörðinni hafa eitthvað að gera með manninn og eru gerð 

af honum. Þau eru ekki aðskilin manninum, það er að segja að hér sé maður og dýr þarna, 

heldur er þetta stöðugt samband, eitthvað sem er samþætt. Það er einnig hægt að sjá í 

ættarnöfnum indíána. Mörg ættarnöfn standa fyrir dýr, til dæmis nafnið Quej sem þýðir 

hestur.  

Við indíánar höfum falið sjálfsmynd okkar og höfum geymt ýmis leyndarmál. Þess 

vegna erum við útskúfuð. Fyrir okkur er oft mjög erfitt að segja eitthvað sem tengist 

menningu okkar því við vitum að við verðum að fela það þangað til að tryggt er orðið að 

það muni varðveitast sem arfleifð sem enginn getur haft af okkur. Þess vegna er erfitt að 

útskýra hvað nahual er en það eru þó ýmis atriði sem hægt er að útskýra í grófum dráttum. 

Ég get hinsvegar ekki sagt hvaða dýr er minn nahual því það er hluti af leyndardómnum. 
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VI 

ÁTTA ÁRA GÖMUL BYRJAR RIGOBERTA AÐ VINNA FYRIR LAUNUM Á 

BÚGARÐI  

„Þá varð sjálfvitund mín til.“ 

Rigoberta Menchú 

Ég vann frá því ég var lítil stelpa. Fyrst vann ég mér þó ekki inn pening heldur aðstoðaði ég 

móður mína sem var alltaf með barn á bakinu, eins og litla bróður á meðan hún tíndi kaffi. 

Mér þótti leitt að sjá andlit móður minnar þakið svita á meðan hún reyndi að komast yfir 

vinnu sína og þess vegna vildi ég hjálpa henni. Mín vinna var ekki launuð heldur var hún 

aðeins framlag til verka móður minnar. Ég tíndi með henni kaffi eða ég passaði upp á litla 

bróður svo afköst hennar yrðu meiri. Á þessum tíma var litli bróðir minn tveggja ára 

gamall. Indíánakonur vilja frekar að börn fái brjóstamjólk í staðinn fyrir mat, því ef barnið 

og móðirin þurfa bæði mat þá eykur það útlátin. Móðir mín þurfti því að hafa tíma til þess 

að gefa honum brjóst.  

Ég man að á þessum tíma fólst verkefni hennar í því að útbúa mat handa fjörutíu 

vinnumönnum. Hún muldi maís, bjó til tortillakökur, setti pottinn á hlóðirnar þar sem 

maísbaunirnar eru hitaðar og sauð nýrnabaunir handa vinnumönnunum. Á búgörðunum er 

erfitt að sinna þessu verki. Deigið sem er búið til um morguninn þarf að klárast strax því 

annars skemmist það. Þess vegna þurfti móðir mín að búa til tortillakökur eftir því hvað 

vinnumennirnir borðuðu mikið í hverri máltíð. Hún var í góðu áliti meðal þeirra því 

maturinn hennar var ávallt ferskur. Maturinn sem við borðuðum var hinsvegar eldaður af 

annarri konu. Sá matur var stundum skemmdur, þurrar tortillakökur og nýrnabaunir sem 

skoppuðu í burtu þegar maður reyndi að taka þær upp. Konurnar sem sjá um matinn á 

búgörðunum vita ekki fyrir fram hversu marga þær eiga að elda fyrir. Verkstjórinn kemur 

og segir: „Hérna er hópurinn þinn... þetta er það sem þú átt að gefa þeim að borða, þetta er 

fólkið sem þú færð, .... þú gefur þeim að borða á þessum tímum og farðu nú að vinna.“ Það 

voru mismunandi konur sem elduðu fyrir okkur. Móður minni fannst gaman að gefa 

verkamönnunum að borða þann mat sem þeir áttu skilið, jafnvel þó að í staðinn fengi hún 
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ekki fullan nætursvefn. Þeir sneru aftur þreyttir og það skipti hana miklu máli að gefa þeim 

vel að borða en á meðan fengum við ekki nóg. 

Ég var fimm ára þegar móðir mín sinnti þessu starfi og ég passaði litla bróður minn. 

Ég fylgdist með móður minni sem var oft tilbúin með mat klukkan þrjú á morgnana handa 

þeim vinnumönnum sem byrjuðu að vinna snemma. Klukkan ellefu á morgnana var hún 

svo tilbúin með hádegismat. Klukkan sjö um kvöldið var hún aftur á hlaupum til að þess að 

búa til mat handa fólkinu. Í frítíma sínum vann hún svo í kaffitínslunni til þess að þéna 

aukalega til viðbótar við föst laun sín. Þegar ég fylgdist með henni þá fannst mér ég vera 

gagnslaus og vanmáttug, því fyrir utan það að passa litla bróður gat ég ekki gert neitt fyrir 

hana. Þá varð sjálfsvitund mín til. Þó að móðir mín væri ekki hrifin af því að ég færi að 

vinna og þéna pening þá gerði ég það samt. Ég bað um að fá að vinna til þess að geta 

hjálpað henni, bæði með peninga og til að létta á líkamlegu erfiði hennar. Málið er að móðir 

mín var hugrökk og tókst við þetta allt af einurð en það kom fyrir að eitt okkar systkinanna 

veiktist; ef þessi var ekki veikur þá var það hinn. Þess vegna fór allt það sem hún þénaði í 

meðul handa systkinum mínum eða handa sjálfri mér. Ég varð mjög leið yfir þessu. Ég man 

að þegar við fórum aftur á hásléttuna eftir að hafa verið fimm mánuði á búgarðinum veiktist 

ég og var á milli lífs og dauða. Ég var sex ára og móðir mín var mjög áhyggjufull því ég var 

næstum því látin. Snöggar loftslagsbreytingarnar voru mér ofviða. Eftir þetta þá reyndi ég 

að koma í veg fyrir á allan hátt að ég veiktist og þó að ég væri með mikinn höfuðverk þá 

sagði ég ekki frá því.  

Svo þegar ég varð átta ára gömul þá byrjaði ég að vinna fyrir launum á búgarðinum. 

Ég setti mér það markmið að tína 35 pund af kaffi á dag. Á þeim tíma voru mér borguð 20 

sent fyrir vinnuna. Það kom stundum fyrir að ég kláraði ekki verkið yfir daginn. Ef að ég 

tíndi þrjátíu og fimm pund þá þénaði ég tuttugu sent á dag en ef ekki, þá þurfti ég að halda 

áfram daginn eftir til að þéna tuttugu sentin. Ég var hinsvegar staðráðin í að gera þetta og 

ég man að systkini mín sem kláruðu sína vinnu milli klukkan sjö og átta á kvöldin buðust 

stundum til að hjálpa mér. Þá svaraði ég: „Ég verð að læra þetta sjálf því ef ég geri það 

ekki, hver mun kenna mér það?“ Ég varð að ljúka minni vinnu sjálf. Það kom fyrir að ég 

náði rétt svo að tína 29 pund á dag því ég varð þreytt, sérstaklega þegar það var mjög heitt. 
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Þá fékk ég höfuðverk og sofnaði ofan á kaffinu. Síðan heyrði ég að systkini mín komu að 

leita að mér.  

Á morgnana þurftum við að skiptast á að fara inn í kjarrlendið til að gera þarfir 

okkar. Það voru engin klósett á búgarðinum. Þar var þar lítill staður uppi í brekkunni þar 

sem allt fólkið fór til að létta á sér. Við vorum um fjögurhundruð manns sem dvöldum 

þarna saman. Allt fólkið fór upp í sömu brekkuna sem varð að einskonar salernisaðstöðu. 

Fjöldi fólks kom til baka og önnur hersing fór í staðinn. Mikið af flugum var á sveimi fyrir 

ofan allan skítinn. Í kofanum sem við bjuggum í var aðeins einn vaskur sem dugði okkur 

ekki einu sinni til þess að þvo okkur um hendurnar. Aðeins lengra í burtu voru 

vatnsbrunnar sem landeigendurnir notuðu til þess að skola kaffið eða aðra uppskeru. Svo að 

við þurftum að fara þangað til þess að ná í vatn og til þess að fylla vatnsflöskurnar sem við 

tókum með okkur á akrana.  

 Kaffibaunir eru tíndar af greinum. Stundum þegar þær eru orðnar þroskaðar þá falla 

þær til jarðar og þá þarf að tína þær upp. Það er erfiðara að ná þeim þannig heldur en að 

tína þær af greinunum. Stundum þarf að færa runnana til þess að ná til baunanna. Þær sem 

eru næstar manni þarf að tína af nærgætni, baun eftir baun, því ef grein brotnar af 

kaffirunna þá er það dregið af launum manns. Verst er þó þegar baunirnar eru óþroskaðar. 

Greinar af þeim trjám eru verðmætari heldur en af gömlum runnum. Verkstjórar fylgjast 

með því hvernig vinnufólk tínir kaffið. Það er gert til þess að koma í veg fyrir að lauf 

runnans skaðist. Það þarf að vinna af mikilli varkárni. Það er eitthvað sem lærist snemma á 

ævinni: Að tína kaffi er eins og meðhöndla særðan mann.  

Ég vann alltaf meira og meira og setti mér það markmið að auka afköstin. Til dæmis 

þá tók ég upp eitt pund af jörðinni til viðbótar við það sem ég tíndi á hverjum degi. Ég fékk 

samt ekki borgað fyrir aukavinnuna þó að ég ynni meira. Ég fékk mjög lítið borgað. Ég hélt 

samt áfram að strita og eins og ég sagði þá fékk ég borgað 20 sent í tvö ár. Ég jók stöðugt 

afköst mín. Ég bætti við frá einu pundi og upp í þrjú. Ég vann eins og fullorðin manneskja. 

Svo voru launin mín loksins hækkuð. Þá tíndi ég sjötíu pund af kaffi og mér voru borguð 

þrjátíu og fimm sent. Þegar ég fór að vinna mér inn laun þá fannst mér ég vera orðin 

fullorðin kona því ég var að leggja til pening líkt og foreldrar mínir svo við gætum dregið 

fram lífið. Fyrstu launin sem ég fékk sem voru mjög lág voru þannig viðbót mín við laun 
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foreldra minna. Þá fannst mér eins og ég væri hluti af því lífi sem foreldrar mínir lifðu. Ég 

hafði mikinn sjálfsaga og ég man að ég sóaði aldrei tímanum. Það var aðallega vegna þess 

hve vænt mér þótti um foreldra mína og einnig svo að þau gætu lagt eitthvað til hliðar; 

jafnvel þó að þau væru ekki fær um það því þegar allt kom til alls þá voru aurarnir fljótir að 

fara. 

Þegar ég var átta ára gömul veiktist ég. Ég var varla búin að vera meira en þrjá 

mánuði á búgarðinum þegar ég veiktist og við þurftum að snúa aftur heim. Þetta var í 

marsmánuði, á þeim tíma sem við þurftum hvort sem er að fara til að sá maís á 

landskikanum á hásléttunni. Svo snerum við aftur og þá fór ég að vinna með foreldrum 

mínum á ökrunum. Það var allt annað líf þar, það ríkti miklu meiri gleði. Samt voru 

aðstæður þar líka erfiðar því það rignir mikið í fjöllunum og við vorum alltaf vot. Það var 

mikill dragsúgur í kofanum okkar, vindurinn smaug alls staðar inn og dýr komust inn hvar 

sem var. Það kom í veg fyrir að okkur liði vel og okkur var aldrei hlýtt af því við áttum 

engin aukaföt.  

Við fórum aftur niður á búgarðinn. Þetta var í maímánuði. Faðir minn fór á annan 

búgarð til að skera sykurreyr. Einn af bræðrum mínum fór þangað sem bómullartínslan fór 

fram og við hin vorum eftir í kaffitínslunni. Þegar faðir minn vann nálægt sneri hann aftur 

heim en þegar hann vann á öðrum búgarði þá hittumst við ekki fyrr en í lok mánaðarins. 

Þannig var það oftast að faðir minn skar reyr, sáði eða hreinsaði reyrinn á öðrum stað. 

Stundum hittumst við á þriggja mánaða fresti, stundum á mánaðarfresti.  

 Þegar foreldrar mínir sneru aftur úr vinnunni þá voru þau mjög uppgefin. Faðir 

minn var til dæmis virkilega þreyttur og þess vegna hafði hann oft ekki löngun til þess að 

spjalla eða segja manni sögur. Ekki móðir mín heldur. Þó reiddust þau aldrei en oft kom 

upp sú staða að við urðum að þegja og gera allt af mikilli varkárni svo að móðir mín og 

faðir gætu hvílt sig í smá stund. Sérstaklega þar sem það var hávaði frá hinu fólkinu enda 

bjuggum við meðal þúsunda annarra einstaklinga sem við þekktum ekki. Meðal þeirra var 

margt fólk sem hefur gengið í gegnum ýmislegt og mátt þola mikil umbrot í lífi sínu. Það 

var fólk sem hafði t.d. leiðst út í vændi og annað slíkt. Það er erfitt að lifa í þannig 

andrúmslofti og oft er börnunum ekki sinnt nóg. Mæður eru yfir sig þreyttar og eru því ekki 

færar um að sinna börnum sínum. Þarna endurspeglast staða kvenfólks í Gvatemala. Flestar 
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konurnar sem vinna við tínslu á kaffi, bómul og stundum á sykurreyr þurfa að hafa börn sín 

með sér en þau geta verið allt að níu til tíu talsins. Á meðal þessarar níu, tíu eða fleiri barna, 

eru þrjú til fjögur þeirra sem eru við sæmilega heilsu og geta komist af. Flest þeirra eru 

hinsvegar með útstæða maga vegna vannæringar. Frammi fyrir þeim aðstæðum vita mæður 

að hugsanlega muni fjögur til fimm barna þeirra deyja. Þetta eru hryllilegar aðstæður sem 

karlmennirnir reyna að berjast gegn. Þeir reyna það fyrst en gleyma þessu svo því það 

virðist vera eina undankomuleiðin. Það er því móðirin sem kveður börn sín við 

dauðastundina. Þjáningin er alls staðar. Mæður sýna mikið hugrekki frammi fyrir þessum 

aðstæðum.  

Annað sem gerist er að menn sem hafa verið í herbúðum misnota oft ungar stúlkur. 

Margar stúlkur eiga ekki móður, ekki föður og vinna sér inn aðeins það litla sem þær fá á 

búgarðinum. Þess vegna verður til vændi. Það er eitthvað sem fyrirfinnst ekki í samfélagi 

indíána vegna menningu okkar og siða sem við varðveitum enn. Að breyta klæðaburði 

sínum er álitið vera skortur á reisn innan samfélags okkar. Að klæðast ekki eins og afar 

okkar, ömmur og forfeður, er leið til glötunar. 
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XIV 

ÞJÓNUSTUKONA Í BORGINNI 

„Ég var ekki fær um að óhlýðnast. Vinnuveitendur mínir 

notfærðu sér hlýðni mína og undirgefni.“  

Rigoberta Menchú 

Þegar við fórum fylgdist landeigandinn með okkur ásamt hinu fólkinu. Þau báru vopn. Ég 

var virkilega hrædd! En á sama tíma hugsaði ég með mér að ég yrði að vera hugrökk. Þeir 

gætu ekki gert mér neitt. Faðir minn sagði við mig: „Ég get ekki sagt til um hvort eitthvað 

muni henda þig dóttir góð, en nú ert þú orðin fullorðin kona.“ Svo lá leið okkar til 

höfuðborgarinnar. Ég man að farið var að sjá á fötunum sem ég hafði meðferðis eftir 

vinnuna á búgörðunum. Ég tók líka með mér skítuga pilsið mitt
518

 og gömlu blússuna 

mína.
519

 Ég tók með mér slá
520

 sem var það eina sem ég átti. Ég átti ekki skó. Ég hafði ekki 

einu sinni prófað að nota skó. Kona húsbóndans var heima. Það var önnur vinnukona sem 

sá um matinn en ég sá um þrif á heimilinu. Hin vinnukonan var líka indíáni en hafði breytt 

klæðaburði sínum og klæddist eins og ladinóarnir og talaði spænsku. Ég kunni hinsvegar 

ekki að segja stakt orð. Ég kom þarna og gat ekkert sagt.  

 Ég skildi hinsvegar smávegins í spænsku. Það var vegna allra verkstjóranna sem 

gáfu okkur fyrirmæli, sem fóru illa með okkur og sögðu okkur fyrir verkum. Margir þeirra 

voru indíánar en vildu ekki tala sama mál og við því þeir álitu sig æðri verkafólkinu. 

Húsfrúin kallaði á hina þjónustukonuna og sagði: „Náðu í stelpuna og farðu með hana í 

bakherbergið.“ Stúlkan kom og horfði á mig með skeytingarleysi. Hún sagði mér að koma. 

Hún fylgdi mér inn í annað herbergi. Þar var búið að stafla saman mikið af kössum og 

plastpokum með rusli. Húsráðendurnir áttu lítið rúm sem þau komu með niður í herbergið 
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 Í textanum kemur fyrir orðið corte sem er pils sem indíánakonur Gvatemala klæðast (einnig kallað refajo 

og enagua.) Það er gert úr ofnu marglitu efni. Corte geta verið misjöfn að gerð, sum eru vafin utan um konuna 

en í önnur er farið líkt og venjuleg pils.  
519

 Í textanum kemur fyrir orðið huipil sem er heiti yfir blússur indíánakvenna Gvatemala. Það sem aðgreinir 

huipil frá venjulegum blússum er að ofin munstrin eru táknræn fyrir trú þeirra og uppruna. Þau gefa einnig til 

kynna hvaðan indíánakonan kemur og jafnvel samfélagslega stöðu hennar. Allar huipil blússur eru handofnar.  
520

 Í textanum kemur fyrir orðin perraje sem er efni til margra nota. Indíánakonur vefja því til dæmis utan um 

sig til að verjast kulda, við tínslu á grænmeti og til að bera börn utan á sér. 
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og settu á það strámottu
521

 og skildu eftir teppi. Þarna var ég látin dúsa. Seinna kallaði 

húsfrúin á mig. Ég man að fyrstu nóttina vissi ég ekki hvað ég átti af mér að gera. Mér leið 

alveg eins og systur minni hafði liðið en hún hafði verið hjá öðrum húsráðanda. Það var 

kallað á mig. Maturinn sem ég fékk var svolítið af nýrnabaunum ásamt hörðum 

tortillakökum.
522

 Það var hundur á heimilinu. Hann var í góðum holdum, fallegur og með 

hvítan feld. Ég fylgdist með þegar hin vinnukonan náði í mat handa honum. Það voru 

kjötbitar, hrísgrjón og annað sem húsráðendurnir höfðu borðað. Ég fékk hinsvegar bara 

nýrnabaunir og harðar tortillakökur. Mér sárnaði mjög að vita til þess að hundurinn hafði 

borðað sig saddan og að ég ætti ekki skilið þann mat sem hundurinn fékk. Ég borðaði samt 

enda búin að sætta mig við þennan mat. Ég vildi ekki endilega fá sama mat og hundurinn 

því heima borðaði ég hvort sem var bara tortillakökur með chilipipar, salti eða bara vatni. 

En mér fannst ég vera útskúfuð. Ég var lægra sett en dýrið á heimilinu. Svo kom 

vinnukonan og sagði við mig að ég skyldi fara að sofa því daginn eftir ætti ég að byrja 

vinna. Heima var ég vön því að vakna klukkan þrjú á morgnana til þess að hefjast handa en 

hér vaknaði fólkið milli klukkan sjö og átta. Frá klukkan þrjú lá ég því andvaka. Rúmið var 

ekki ólíkt því sem ég var vön, því heima hjá mér sef ég á strámottu á gólfinu og stundum 

höfum við ekki einu sinni neitt til að breiða yfir okkur. En svo sá ég að rúm hinnar 

vinnukonunnar virtist búa yfir meiri þægindum. Það var vegna þess að hún klæddi sig eins 

og ladinóar og talaði spænsku. Seinna kynntumst við hvor annarri vel. Hún borðaði 

matarleifarnar af diskum húsráðendanna. Þau borðuðu fyrst og ef eitthvað var eftir fékk hún 

það. Ef engu var leift fékk hún sér líka nýrnabaunir og harðar tortillakökur eða afganga úr 

ísskápnum. Hún borðaði það og eftir að við höfðum kynnst betur gaf hún mér með sér. Ég 

sagði við sjálfa mig: „Guð minn góður, foreldar mínir strita meðan ég er hér.“ En ég 

hugsaði einnig með mér að ég yrði að læra til verka og fara svo aftur heim. Ég hugsaði 

stöðugt um að ég yrði að fara til baka. Klukkan var þrjú um morguninn, fimm, svo var 

klukkan orðin sex. Klukkan sjö fór hin vinnukonan á fætur og bað mig um að pússa silfrið. 

Ég fór í sömu fötunum og ég hafði verið í en þá kom húsfrúin og sagði við hina 

vinnukonuna: „Hún er grútskítug, farðu með þessa stelpu héðan. Hvernig dettur þér í hug 
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 Í textanum kemur fyrir orðið petatillo sem er smækkunnarmynd af orðinu petate sem merkir strámotta. 
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 Í Gvatemala eru tortillakökur dálítið frábrugðnari  þeim mexíkönsku þar sem þær minni, þykkari og ljósari 

að lit.  
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að láta hana koma nálægt húsbúnaðinum, sérðu ekki hvað hún er skítug?“ Vinnukonan 

sagði mér að leggja allt frá mér. Hún tók þetta jafn nærri sér og ég. „Hérna er sópur, 

sópaðu,“ sagði húsfrúin við mig. Ég sópaði ganginn. „Vökvaðu blómin, það er þitt verk,“ 

sagði hún. „Svo kemur þú hingað til að þvo þvott. Hérna eru fötin,“ sagði hún. „Þú verður 

að þrífa þau mjög vel, því annars muntu enda á götunni.“ Þó að ég væri komin til 

borgarinnar rataði ég ekki neitt og þekkti ekkert til í henni. Samt sem áður hafði ég komið 

hingað áður með föður mínum en þá höfðum við bara farið á einn stað og nokkrar 

skrifstofur. Ég kunni ekki að staðsetja mig í borginni og ég kunni ekki einu sinni að lesa 

húsnúmer né götunöfn. Þess vegna þurfti ég að fara eftir því sem húsfrúin sagði mér að 

gera. Eftir að þau höfðu klárað að borða klukkan ellefu um morguninn kallaði 

heimilisfólkið á mig: „Ertu búin að borða?“ „Nei.“ „Gefum henni eitthvert lítilræði að 

borða.“ Ég fékk leifarnar af matnum þeirra. Ég var að farast úr hungri. Að sjálfsögðu er það 

þannig heima að maður fær ekki nóg að borða en maður er allavega vanur að fá eina 

tortillaköku, jafnvel með salti. Ég var mjög áhyggjufull. Seinna, um hálf tólf leitið sagði 

húsfrúin við mig: „Komdu hingað.“ Hún fór með mig inn í herbergi og sagði: „Ég ætla 

borga þér fyrirfram tveggja mánaða laun. Fyrir þann pening þarftu að kaupa blússu, pils og 

skó því ég skammast mín fyrir útganginn á þér. Hvað ef vinafólk mitt kemur í heimsókn og 

þú ert heima? Hvað ætli þau myndu halda um þig! Vinafólk mitt er þekkt fólk í 

þjóðfélaginu þannig að þú verður að breyta klæðaburði þínum. Ég fer og kaupi fötin fyrir 

þig, þú verður eftir heima því ég mun skammast mín fyrir þig ef þú kemur með mér á 

markaðinn. Þannig að ég borga þér fyrirfram tvo mánuði af laununum.“ Ég vissi ekki 

hverju ég ætti að svara henni því ég kunni ekki nógu mikið í spænsku til þess að geta 

mótmælt eða sagt henni hvað mér fyndist. Ég hugsaði illa til hennar. Ég velti fyrir mér 

hvort hægt væri að senda hana upp í fjöllin og hvort hún gæti sinnt störfum móður minnar. 

Ég held að hún hefði ekki orðið fær um það á nokkurn hátt. Mér fannst lítið til 

líkamshreystis hennar koma. 

Húsfrúin fór á markaðinn. Þegar hún sneri aftur hafði hún blússu meðferðis og pils 

sem var 8 varas af stærð.
523

 Þetta var einfaldasta gerð af pilsi sem hægt er að fá. Blússan 
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 Vara er gömul spænsk mælieining sem enn er notuð í Gvatemala. 1 „vara“ jafngildir 83,5 cm. 
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sem hún kom með var líka mjög einföld, hún hafði fengið hana á svona þrjá quetzali,
524

 eða 

tvo og fimmtíu. Pilsið kostaði hana kannski 15 quetzali eða minna. Hún keypti ekki nýjan 

mittisborða, þann sem ég nota hef ég átt alla tíð. Svo sagði hún: „Ég keypti ekki handa þér 

skó því tveggja mánaða launin þín dugðu ekki til.“ Svo lét hún mig fá pilsið. Ég þurfti að 

rífa það í tvo hluta svo ég ætti annan helminginn til skiptanna. Ég kann að prjóna, sauma út 

og annað í þeim dúr. Svo fór hin vinnukonan að sýna mér traust og spurði mig: „Kanntu að 

sauma út?“ „Já, “sagði ég. „Kanntu að sauma blússur?“ „Já,“ sagði ég. „Þá ætla ég að láta 

þig fá gróft efni. Ég á tvinna ef þú vilt sauma þér blússu,“ sagði hún við mig. „Farðu og 

skiptu um föt. Þegar þú ert búin að því skaltu fara í herbergið mitt og búa um rúmið, “ sagði 

húsfrúin við mig. Ég skipti um föt...hún lét mig fara í bað. Ég kom svo aftur og bjó um 

rúmið hennar. Þegar ég var búin að því kom húsfrúin til að fara yfir verkið hjá mér og 

sagði: „Búðu aftur um rúmið því þú gerðir það ekki vel.“ Hún byrjaði að ávíta stelpuna: 

„Af hverju kenndirðu henni þetta ekki? Ég vil ekki þurfa halda fólki uppi ef það getur svo 

ekki einu sinni unnið sér fyrir matnum,“ sagði hún. Svo að við bjuggum um rúmið aftur. Ég 

kunni ekki að þvo gólf með þvegli enda var það ekki í mínum verkahring. Hin vinnukonan 

kenndi mér það og einnig að þrífa klósettin. Þá uppgötvaði ég það sem afi minn hafði sagt, 

að hjá ríka fólkinu glönsuðu diskarnir af hreinlæti, meira segja klósettin.Við höfum ekki 

einu sinni svoleiðis í okkar heimkynnum. Mér leið illa og ég rifjaði upp öll ráð foreldra 

minna og frá ömmum mínum og öfum. Ég lærði fljótt að þvo gólf með þvegli, þvo þvott og 

strauja. Erfiðast var samt fyrir mig að strauja því ég hafði aldrei áður straujað og ég vissi 

aldrei hvernig átti að fara með straujárn. Ég man að fötin hrúguðust upp hjá mér. 

Húsbóndinn átti þrjá syni. Þeir skiptu um föt oft á dag. Öll fötin sem þau skildu eftir þurfti 

að þvo og strauja að nýju og koma þeim fyrir á sínum stað. Alla daga fylgdist húsfrúin með 

mér og var önug. Hún kom fram við mig eins og ég veit ekki hvað, ekki einu sinni eins og 

hund, því það var hugsað vel um hundinn á heimilinu, hann var knúsaður. Ég hugsaði með 

mér: „Mín réttindi eru minni en hundsins.“ Þarna var garður og ég sá um að gróðursetja 

allar plönturnar enda var það starf mitt í sveitinni. Þess vegna átti ég auðvelt með að venjast 

því og það var sú vinna sem við mér blasti alla daga. Það kom að því að ég leysti öll verk 
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vel af hendi og á augabragði náði ég færni í þeim öllum. Þetta var ekki erfitt fyrir mig. Ég 

þurfti að vinna yfir tveggja mánaða tímabilið sem húsfrúin hafði tekið af laununum mínum 

fyrir fötunum án þess að þéna eitt einasta sent. Húsfrúin sagði við mig að ég mætti fara út á 

laugardögum: „Drífðu þig“ sagði hún, „ég hef fengið nóg af því að hafa vinnukonur í 

kringum mig.“ Þetta gerði mig reiða þar sem að ég vann baki brotnu og sá um öll verk. Ég 

hjálpaði foreldrum mínum jafnvel ekki eins mikið og þessari eldri efnuðu konu. En á 

laugardögum bað hún okkur um að fara því hún vildi ekki hafa fyrir augum þjónustustúlkur 

út um allt. Þetta eru umskipti sem indíánar verða fyrir þegar þeir koma til borgarinnar. Það 

að leyfa okkur að fara út seinnipartinn á laugardögum var gert í þeim tilgangi að leiða 

okkur út í vændi. Við vorum send út og þurftum að finna okkur svefnstað. Hægt að var að 

fara út á laugardögum og koma aftur á sunnudögum. Sem betur fer var hin vinnukonan vel 

gefin. Hún sagði mér að hún ætti nokkrar vinkonur þarna nálægt og að við gætum verið hjá 

þeim. Ég fór með henni því ef ég væri ein hefði ég engan samastað og ég gæti heldur ekki 

beðið húsfrúna um að fá að vera um kyrrt. Svo þekkti ég heldur ekki til í borginni. Þannig 

að stelpan fór með mig heim til vinkvenna sinna og við gistum heima hjá þeim allar 

laugardagsnætur. Á sunnudögum snerum við aftur að næturlagi en þá höfðum við leyfi til 

þess að fara á böll og dansa; allt það sem tíðkast hjá ungum konum í borginni. Synir 

húsráðendanna komu illa fram við okkur. Einn var tuttugu og tveggja ára, annar fimmtán 

ára og sá yngsti tólf ára. Þetta voru miðstéttardrengir sem kunnu ekkert til verka. Þeir gátu 

ekki einu sinni passað upp á fötin sín. Þeim fannst gaman að henda þeim í okkur 

þjónustufólkið. Þetta var hluti af vinnu okkar; þeir hentu í okkur fötunum, hreyttu í okkur 

ónotum og komu illa fram við okkur hvar sem var.  

Þegar húsfrúin sneri aftur eftir að hafa verið guð má vita hvar hluta úr deginum, þá 

skammaðist hún yfir öllu. „Það er ryk fyrir ofan rúmið mitt, það er kusk hér, þið dustuðuð 

það ekki vel...og blómin...og bækurnar...“ Húsfrúin sá um að skammast nógu mikið allan 

daginn. Það eina sem hún gerði var að stjórna og sofa. Á kvöldin bað húsfrúin um að sér 

yrði færður matur í rúmið því hún væri þreytt. Hin vinnukonan sem hún taldi vera 

hreinlegri færði henni mat í rúmið og heitt vatn svo hún gæti þvegið sér um hendurnar. Það 

var stjanað við hana. Á morgnana kölluðu bæði faðirinn og synirnir úr rúmunum til þess að 

þeim yrðu færðir inniskórnir þeirra og annað sem þeim vanhagaði um. Hin vinnukonan 
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treysti mikið á mig. Hún áttaði sig á því að ég hafnaði henni ekki og ég hjálpaði henni alltaf 

með hitt og þetta. Ef eitthvað var ekki á boðstólnum sem þeir óskuðu eftir í morgunmat var 

gert veður út af því. Þau byrjuðu að tala um launin okkar: „Þvílík sóun á peningum því 

þessar konur kunna ekki neitt.“ Á morgnana masaði húsfrúin samfellt eins og páfagaukur 

en stundum var eins og henni leiddist. Eitt sinn lögðum við vinnukonurnar á ráðin. Hún 

sagði að fyrst húsfrúin vildi skammast þá skyldi hún gera það. Við hættum að sinna ýmsum 

verkum til að skaprauna henni. Þá stóð húsfrúin upp og sló okkur. Þegar hún sá að við 

óhlýðnuðumst enn meira þegar hún ávítaði okkur gafst hún upp. Hin vinnukonan sagði við 

mig: „Förum héðan, leitum okkur að annarri vinnu.“ En það var ekki auðvelt fyrir mig þar 

sem ég gat ekki ákveðið hvað ég vildi, ég þekkti ekki borgina og ef ég treysti algjörlega á 

hana myndi hún kannski fara með mig á verri stað. Hvað ætti ég að gera?  

Ég áttaði mig fljótlega á því að húsfrúin sýndi hinni vinnukonunni andúð af því að 

hún neitaði að vera ástkona sona hennar. „Þessi kerling vill að ég kenni sonum hennar að 

stunda kynlíf. Hún segir að þeir verði að læra á kynlíf og ef þeir læra það ekki ungir muni 

það koma þeim í koll síðar. Hún vildi semsagt gera við mig samning um að borga mér 

aðeins meira ef ég þjálfaði þá.“ Þetta var skilyrði sem hún átti að uppfylla. Þess vegna hafði 

húsfrúin svo mikla andúð á henni af því að hún samþykkti þetta ekki. Kannski vonaðist 

húsfrúin eftir því að ég yrði hreinlát þegar hún talaði um að ég væri skítug. Þá gæti ég 

þjálfað syni hennar einn daginn. Það var von húsfrúarinnar þó að hún færi illa með mig og 

hafnaði mér, en hún fleygði mér ekki á dyr.  

Ég minnist þess að þegar ég var búin að vera tvo mánuði heima hjá ríka fólkinu kom 

faðir minn að heimsækja mig. Ég bað til guðs að hann myndi ekki koma því ég gat séð fyrir 

mér fyrirlitninguna sem hann myndi finna fyrir! Ég gat ekki afborið að kerlingin sýndi 

föður mínum andúð. Hann var lítillátur og fátækur eins og ég. Hann kom snemma, en ekki 

af því að hann hefði nægan tíma til að heimsækja mig heldur af því hann átti engan pening 

eftir. Hann hafði farið að athuga rétt sinn í tengslum við landspilduna. Hann sagði að hann 

hefði verið sendur til Quetzaltenango
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 og svo til Quiché. Svo var hann beðinn um að 

koma til höfuðborgarinnar og allur peningurinn sem hann hafði haft með í ferðina var 
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uppurinn. Svo faðir minn átti ekki einu sinni eitt sent eftir. Hin þjónustustúlkan fór að 

athuga hver þetta væri þegar faðir minn bankaði uppá. Hann kynnti sig. Hún sagði honum 

að bíða augablik, því hún vissi hvernig húsfrúin gæti brugðist við. Hún sagði við hana: 

„Faðir Rigobertu er kominn.“ „Nú jæja,“ sagði húsfrúin og fór til að sjá föður minn. Hún 

áttaði sig strax á því að hann væri mjög fátækur. Hann var skítugur og kominn langt að. 

Þannig er lífsmáti okkar fátæklinganna. Húsfrúin kom aðeins í þeim tilgangi að bera föður 

minn augum og fór svo til baka. Svo sagði hún við mig: „Farðu og talaðu við föður þinn. Í 

guðanna bænum ekki koma með hann hingað inn.“ Þetta sagði hún við mig og ég þurfti að 

fara út til þess að hitta hann. „Ekki láta hann koma hingað nálægt mér,“ bætti hún við. Hún 

tilkynnti mér þannig í eitt skipti fyrir öll, að ég skildi ekki koma með hann inn fyrir, ekki 

einu sinni inn á ganginn. Ég þurfti að láta hann standa úti í húsgarðinum og útskýrði fyrir 

honum aðstæðurnar. Ég sagði honum að húsfrúin væri illa innrætt og fylltist viðbjóði og 

ofbyði við að sjá hann og þess vegna mætti hann ekki einu sinni stíga inn fyrir dyrnar. Faðir 

minn skildi það mjög vel. Það var ekkert nýtt fyrir hann því við höfðum fundið fyrir mikilli 

höfnun á ýmsum stöðum í gegnum tíðina. Faðir minn sagði við mig: „Mig vantar pening 

dóttir góð. Ég á ekkert eftir til þess að komast til baka eða til þess að borða.“ Ég hafði ekki 

einu sinni klárað tveggja mánaða tímabilið sem ég skuldaði húsfrúnni og ég átti ekki eitt 

sent milli handanna svo að ég sagði við hann: „Húsfrúin þurfti að kaupa handa mér föt og 

fyrir þau rukkaði hún mig um tveggja mánaða laun þannig að ég hef ekki einu sinni unnið 

mér inn eitt sent.“ Föður mínum vöknaði um augun og sagði: „Það getur ekki verið.“ Þá 

svaraði ég: „Jú, allt það sem ég er í núna er það sem húsfrúin keypti á mig.“  

Ég fór til hinnar vinnukonunnar og sagði henni að faðir minn væri auralaus og að ég 

vissi ekki hvað ég ætti að gera fyrir hann. Ekki gæti ég beðið húsfrúna um pening því að ég 

talaði ekki spænsku. Hún fór og talaði fyrir mig við húsfrúnna sem skyldi mig þó stundum 

með táknmáli. „Föður hennar vantar pening.“ Stelpan var mjög hörð af sér og kunni að 

takast á við hvað sem var. Hún fyrirleit húsfrúna. Hún sagði: „Henni vantar pening og þarf 

að fá smávegins handa föður sínum.“ Þá sagði húsfrúin að við værum hér einungis til að 

ræna eignum hennar, að við ætum upp peningana hennar og að við værum vanhæfar um að 

sinna þeim verkum sem hún setti okkur fyrir. Þannig væru stelpuskjátur, þannig væru 

vinnukonur. Að við hefðum ekkert að borða heima fyrir og að við kæmum til þess að éta 
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upp eignir hennar. Hún opnaði töskuna sína, náði í 10 queztales og fleygði þeim framan í 

mig. Ég tók peningana og sagði við föður minn: „Ég held að þau muni rukka mig um einn 

mánuð til viðbótar við fyrri skuldina. Þetta er það sem ég get látið þig fá.“ Svo að faðir 

minn fór til baka með tíu quetzales. Þetta gat hin vinnukonan ekki horft upp á. Hún var 

virkilega sár út í húsfrúna.  

Hin vinnukonan ráðlagði mér oft að sleppa því að gera hitt og þetta: „Ekki gera 

þetta, ef þau skammast skal ég verja þig.“ Hún var með áætlun um að fara burt og fór að 

vera með mikla mótspyrnu gagnvart húsfrúnni. Ég hélt vinnunni áfram en ég held að ég 

hafi ekki fengið pening yfir fjögurra mánaða tímabil. Svo borgaði frúin mér aðeins. Hún 

afhenti mér tuttugu quetzales sem ég varð ánægð með og ætlaði að spara þá fyrir föður 

minn. Þá sagði hún: „Þú verður að kaupa þér skó því að ég skammast mín fyrir að hér sé 

fólk sem gangi um skólaust.“ Ég átti ekki skó. Ég sagði við sjálfa mig að ég ætlaði ekki að 

kaupa skó. Ef þetta væri það sem frúin vildi þá gæti hún sjálf keypt þá.  

Ég minnist þess að ég og hin vinnukonan vorum yfir jól á heimilinu. Húsráðendur 

okkar voru háttsettir. Við máttum ekki tala við þau og við máttum ekki segja „þú“ heldur 

„þér“ því þau nutu virðingar. Eitt skipti þegar ég átti ennþá í erfiðleikum með að tala 

spænsku og varla byrjuð að geta sagt neitt þá sagði ég næstum því „þú“ við húsfrúna. Hún 

ætlaði að slá mig og sagði: „Þúaðu mömmu þína! En þú skalt koma fram við mig á 

viðeigandi hátt.“ Það var alls ekki erfitt að skilja þetta því ég vissi að svona hefði alltaf 

verið komið fram við okkur indíána. Stundum gat ég meira að segja hlegið að þessu en allt 

tal á þessum nótum er mjög sársaukafullt fyrir einstakling. Ég fór út með hinni 

vinnukonunni og reyndi að spara hið litla sem ég fékk í laun. Ég var ánægð því nú skyldi ég 

spænsku mjög vel. En þar sem enginn kenndi mér orð fyrir orð formlega þá var ég ekki 

fullfær um að tala. Ég kunni einfaldar setningar sem komu mér að notum í vinnunni en ég 

var ekki fær um að hefja samtal, svara eða mótmæla. Ég var í vinnunni í fimm til sex 

mánuði. Húsfrúin talaði ekki við mig. Þar sem ég vissi hvernig ég ætti að vinna verkin þá 

talaði ég ekki heldur við hana. Stundum spjallaði ég við hina vinnukonuna þó hún hefði 

ekki tíma til þess enda þurftum við að sinna verkum okkar hver í sínu horni. Svo gerðist 

það að húsfrúin bannaði mér að tala við vinnukonuna og sagði: „Þú átt ekki að vera tala við 

hana. Ef þú gerir það þá rek ég þig.“ Hana grunaði nefnilega að stelpan væri að kenna mér 
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ýmislegt, til dæmis að mótmæla og annað sem féll henni ekki í geð. Í felum sagði ég 

stelpunni hvað húsfrúin hefði sagt við mig. Þá sagði hún: „Það kemur allt heim og saman 

því henni sárnar þegar við svörum henni. Ekki vera vitlaus og láta hana stjórna þér.“ 

Átta mánuðum síðar gengu jólin í garð og við höfðum mikið verk að vinna því 

húsfrúin tilkynnti að útbúa ætti tvöhundruð tamales.
526

 Vinir hennar ætluðu að koma og 

hún hafði lofað þeim að hafa þennan rétt á boðstólnum. Þá sagði stelpan að fyrst hún vildi 

það þá ætti hún sjálf að fara hefjast handa því að við myndum ekki gera neitt. Ég fékk 

samviskubit því húsfrúin hafði ekki borgað mér síðustu tvo mánuðina og hún var fær um að 

reka mig án þess að borga mér. Þess vegna spurði ég stelpuna: „En hvað ef hún borgar mér 

ekki?“ „Ef hún borgar þér ekki þá förum við héðan með eitthvað af skartgripunum hennar,“ 

svaraði hún. „Við þurfum að hafa eitthvað meðferðis svo vertu ekki með áhyggjur. Ég 

passa þig.“ Þann 23. desember var ég mjög áhyggjufull um hvort við ætluðum að gera það 

sem frúin bað okkur um, eða ekki. Svo kom húsbóndinn með litla eyrnalokka sem hafa 

kostað svona um fimm sent. Þetta voru jólagjafirnar handa okkur. Hann sagði að við yrðum 

að búa til þessa tamales því að fólkið myndi koma. Hann var ekki eins vondur við okkur 

eins og húsfrúin og oft hafði hann ekki hugmynd um hvernig hún kom fram við okkur. Við 

byrjuðum á því að aflífa kalkúnana. Við þurftum að drepa fjóra þeirra og við gerðum það 

en vorum samt sem áður með ráðabrugg á takteinunum. „Við drepum þá, reytum þá, en við 

matreiðum þá ekki. Ef þeir byrja að rotna þá er það allt í lagi því þá mun húsfrúin átta sig á 

hverju hún hefur komið af stað. Við ætlum að biðja um tveggja daga frí og ef þau gefa 

okkur það ekki þá ætlum við að halda upp á jólin annars staðar, “ sagði hin vinnukonan. 

Samviskan nagaði mig. Ég var ekki fær um að koma svona fram. Kannski vegna þess 

uppeldis sem ég fékk frá foreldrum mínum. Ég var ekki fær um að óhlýðnast. 

Vinnuveitendur mínir notfærðu sér hlýðni mína og undirgefni. Ég gerði allt sem mér var 

sagt að gera því ég leit svo á að það væri skylda mín. Hin vinnukonan var með sínar 

áætlanir og húsfrúin áttaði sig á því að við vorum að slugsa svo hún henti hinni 

vinnukonunni á dyr. Hún rak hana aðfaranótt jóladags. Þetta gerði hún líka í þeim tilgangi 

að ég færi ekki. Ef ég hefði ætlað mér að fara þá vissi ég ekki hvert. Ég þekkti ennþá ekkert 
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til í borginni. Hún fór með hina vinnukonuna út og sagði við hana að ef hún myndi stoppa 

nálægt húsinu myndi hún berja hana og skjóta. Hin vinnukonan sagði við hana: „Það get ég 

líka gert. Ekki láta þér detta annað í hug.“ Hávaðarifrildi braust út á milli þeirra. Hún sagði 

við mig: „Mig langar til að skjóta hana einn daginn. Ég kem aftur og þá mun hún átta sig á 

því hvað það þýðir að setja sig upp á móti mér.“ Hún fór og ég þurfti að sjá um öll verkin. 

Húsfrúin lét mig sjá um að bera á borð en hún neyddist til að hjálpa aðeins til við að búa til 

þessi tamales sem hún var búin að lofa að hafa. Hún gat varla fest svefn vegna alls þess 

sem hún hafði lofað fyrir veisluna. Við bjuggum til þessi tamales og sinntum öllum þeim 

verkum sem þurfti að sinna á heimilinu. Fötin sem þurfti að þvo hrúguðust upp og heimilið 

var skítugt því að ekki var tími til að þrífa. Þetta var stórt hús og mörg herbergi.  

Svo byrjaði svallið. Hinn 25. desember rann upp og ég man að fólkið byrjaði að 

drekka hvert glasið á fætur öðru. Þau voru orðin drukkin. Þau skipuðu mér að fara út um 

miðja nóttina og kaupa meira áfengi, kaupa brennivín. Ég þurfti að fara gangandi. Auðvitað 

fór ég ekki langt í burtu því ég vissi að þau væru drukkin inni en ég vissi ekki hvað ég ætti 

að gera því ef ég kæmi strax aftur myndu þau henda mér út. Ég var með miklar áhyggjur. 

Ég fór út en ég fann ekkert. Allir staðir sem voru nálægt húsinu voru lokaðir. Ég fór ekki 

langt frá húsinu eða út fyrir hverfið. Tímanum eyddi ég við að ganga um götuna og hugsa 

heim. Kannski hefðu jólin heima einnig einkennst af sorg því að við áttum ekkert en ég 

myndi ekki að þurfa þola það sama eins og hjá þeim ríku. Ég fór til baka og þau spurðu: 

„Ertu með áfengi?“ „Nei ég fann ekkert.“ „Þú hefur ekki farið að leita. Hin vinnukonan 

kenndi þér að láta duttlungana ráða. Þú varst ekki svoleiðis, þú varst ekki eins ókurteis eins 

og aðrir indíánar, eins og sú sem fór.“ Svo byrjaði fólkið að tala um indíána og sagði: 

„Málið er að indíánar eru svo vitlausir, þeir vinna ekki og þess vegna eru þeir fátækir. 

Þannig læra þeir iðjuleysi.“ Þau héldu talinu áfram á þessum nótum. Þau voru orðin vel 

drukkin. Ég heyrði það sem þau sögðu úr öðru herbergi og varð að þola þetta tal. Svo 

kemur húsfrúin og sagði við mig: „Ég skil eftir handa þér eitt tamal svo þú getir smakkað 

það sem ég bjó til.“ Ég var uppfull af reiði sem ég gat ekki umborið og ég leit ekki einu 

sinni við þessu tamal sem hún hafði skilið eftir handa mér í ofninum. 

Það kom fjölmargt fólk sem notaði allt leirtauið sem til var í húsinu. Ég hafði miklar 

áhyggjur af því að þurfa eyða tveimur dögum í að þrífa hann allan því ég hugsaði alltaf um 
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þá vinnu sem fylgdi í kjölfarið. Þau notuðu öll sparistellin og allt það nýjasta. Þau komu 

með gjafir í glanspappír. Allir sem komu höfðu meðferðis íburðarmiklar gjafir handa 

heimilisfólkinu. Þau gáfu líka öllum vinum sínum pakka. Fólkið var glatt. Ég var hinsvegar 

döpur því hin vinnukonan var farin. Ef hún hefði verið hérna líka hefðum við líklegast ekki 

setið í þegjanda hljóði. Við hefðum fundið aðra lausn, við hefðum jafnvel farið út. Svo 

sagði húsfrúin við mig: „Öll þessi tamales kláruðust. Á morgun kaupum við eitthvað annað 

handa þér.“ Og hún tók frá mér það tamal sem hún hafði gefið mér upphaflega. Ég þurfti að 

færa það einum af vinum hennar sem hafði komið seinna. Fyrir mér var þetta óásættanleg 

framkoma. Ég sagði ekki neitt við hana. Þetta snerist ekki um að mig langaði að borða þetta 

tamal. Ég var ekki móðguð af því ég fékk ekki að borða það. Ég skynjaði það hinsvegar 

sem höfnun að mér voru færðir afgangar. Í ofanálag voru þeir meira að segja teknir af mér. 

Þetta hafði mikið að segja. Ég sagði við hana að ég hefði hvort sem er ekki áhuga á að 

borða þetta tamal. Svo fór húsfrúin og ég fór að sofa. Ég lokaði mig inni í herberginu og 

hugsaði með mér að þau ættu að sjá útganginn eftir sig og átta sig á tiltektinni sem nú biði. 

Ég ætlaði ekki að vera til staðar til að ganga frá sparistellunum eða öðru. Svo byrjaði 

húsfrúin að kalla á mig: „Rigoberta, komdu að ganga frá diskunum.“ Ég fór ekki á fætur. 

Ég óhlýðnaðist og þóttist sofa. Á meðan hugsaði ég um fábrotið líf okkar indíánana og 

svallið hjá þeim ríku. Ég hugsaði með mér: „Það fólk sem þekkir ekki strit kann ekki 

nokkurn skapaðan hlut. Við hinir fátæku höfum það betra en þau.“ Svo leið dagurinn.  

Allan þann 26. desember voru húsráðendurnir sofandi. Hver átti þá að taka saman 

borðbúnaðinn? Hver átti að þrífa heimilið? Hver átti að sjá um allt? Ég. Ef ég gerði það 

ekki væri hugsanlegt að kerlingin myndi henda mér út. Ég fór snemma á fætur, safnaði 

saman borðbúnaðinum og bananablöðunum af öllum þeim tamales sem höfðu verið skilin 

eftir. Ég kom öllum borðbúnaðinum fyrir á einum stað. Það tók mig næstum því hálfan 

daginn. Ég vissi ekki á hverju ég ætti að byrja, að vaska upp borðbúnaðinn eða þrífa húsið. 

Mér féllust hendur þegar ég sá allt sem þurfti að gera. Bara tilhugsunin um að ég þyrfti að 

gera þetta allt fékk mig til að langa ekki til þess. Húsfrúin vaknaði og spurði mig: „Ertu 

tilbúin með matinn?“ „Ég veit ekki einu sinni hvað við eigum að borða,“ svaraði ég því að 

ég hafði ekki hugmynd um það. „Gat verið, þú ert ekki sambærileg við Cande,“ svaraði 

hún. Hin vinnukonan hét Candelaria. „Cande gerði hlutina af frumkvæði en þú ert hérna 
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bara til að borða. Þú kannt ekki neitt. Farðu á markaðinn að kaupa kjöt.“ Ég vissi ekki hvar 

markaðurinn var. „Afsakið frú, en ég veit ekki hvar markaðurinn er.“ Ég kunni að svara 

fyrir mig á þennan hátt en það var margt sem ég kunni ekki að segja.“ „Ekki það nei? Þú 

þarna indíánastelpa og drusla“ sagði hún við mig. „Þú getur hagað þér illa en svo geturðu 

ekki einu sinni sagt eða gert nokkurn skapaðan hlut, “ Það var mjög erfitt að eiga samskipti 

við frúnna. Ég virti hana ekki viðlits og hélt mínu striki. Ég hélt áfram vinnunni þó að hún 

væri tuðandi allan daginn. Svo hringdi hún í nágranna sinn til þess að kvarta. Hún sagði að 

þjónustustúlkan hennar væri einskis virði og að hún þénaði pening á hennar kostnað. Mér 

fannst það liggja í augum uppi að ég var ekki að stela mat heldur vann ég mér fyrir honum 

með vinnunni sem ég skilaði af mér. En ég gat ekkert gert. Hún þurfti að senda 

nágrannakonu sína á markaðinn til að kaupa allt sem vantaði. Þær sáu um matinn, ég gerði 

ekkert.  

Í næstum tvo eða þrjá daga lifði ég í angist þar sem að ég hafði ekki borðað neitt og 

smakkaði ekki einu sinni þessi tamales sem við höfðum búið til með miklu erfiði og mæðu. 

Ég hafði ekki einu sinni haft tíma til að sofa því allur tíminn hafði farið í að búa þau til. 

Nokkrir voru grillaðir yfir eldi og svo var komið með fleiri og þannig haldið áfram. Ég 

hugsaði með mér að ég ætti aldrei eftir að gleyma þessu tímabili í lífi mínu. 

Desembermánuður leið. Ég hélt áfram að vinna. Vinnan um jólin sat í mér í næstum tvær 

vikur. Öll nýju fötin sem þau höfðu fengið söfnuðust saman, borbúnaðurinn og allt húsið 

hafði verið skitið út. Ég þurfti að sjá um allt. Frúin var að fara yfir um. Hún fór á fætur og 

fór út. Hún skammaði mig ekki eins mikið því hún vissi að hún þyrfti á mér að halda til 

þess að sjá um allt. Svo fór ég að hugsa um að ég yrði að komast út úr þessu húsi. Ég ætlaði 

að snúa aftur heim til foreldra minna.  

 Mér voru greidd laun fyrir tvo mánuði. Það voru fjörutíu quetzales og ég hafði 

geymt það litla sem ég hafði þénað áður. Ég hugsaði með mér að nú gæti ég snúið aftur full 

af stolti til foreldra minna. Þetta væri kannski ekki mikið en þetta myndi hjálpa þeim. Ég 

varð að fara aftur heim. Ég sagði við húsfrúna: Ég ætla fara aftur heim.“ Hún sagði við mig. 

„Nei það gengur ekki. Okkur þykir mjög vænt um þig. Þú verður að vera. Ef þú vilt þá mun 

ég hækka launin þín, ég mun hækka þau um einn quetzal.“ „Nei, “ svaraði ég, „ég ætla fara 

og þannig er það.“ Á þann hátt tilkynnti ég brottför mína, því miður. Ég segi því miður, því 
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það var virkilega erfitt þegar bróðir minn kom til borgarinnar og sagði við mig: „Pabbi er 

lentur í fangelsi.“ 
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XV 

FAÐIR RIGOBERTU DÆMDUR TIL FANGELSISVISTAR. ÁGREININGUR VIÐ 

LANDEIGENDUR. STOFNUN CUC
527

 

„Safnið korni, fræjum og græðlingum því tímabil þurrka og 

hungurs nálgast óðum. Brýnið vopnin því þess er ekki langt að 

bíða að óvinir okkar, sem leynast bak við fjöll og hæðir komi 

auga á víðáttu og gæði landsvæða okkar.  

Popol Vuh 

Þetta var í fyrsta sinn sem faðir minn lenti í fangelsi. Bróðir minn sagði: „Við vitum ekki 

hvað við getum gert fyrir hann því lögfræðingarnir segja að hann þurfi að sitja inni í átján 

ár. Okkur vantar pening til þess að fá aðstoð lærðra manna.“ Þetta gerist meðal þeirra 

fátæku í Gvatemala og sérstaklega meðal indíána því þeir kunna ekki spænsku. Indíánar 

geta ekki krafist þess sem þeir vilja. Þegar faðir minn var dæmdur til að fara í fangelsi létu 

landeigendurnir dómarann yfir Quiché-umdæminu fá stóra peningaupphæð.  

Yfirvöldum er skipt niður á kerfisbundin hátt. Fyrst er það fulltrúi hersins sem 

gjarnan heldur til í þorpunum eða í bænum. Hann reynir að knýja fram sín eigin lög. Svo er 

það bæjarstjórinn eins og við köllum hann. Hann er fulltrúi yfirvaldsins sem sér um að 

framfylgja lögum um réttlæti þegar þeim finnst að einstaklingur hafi brotið reglurnar. Næst 

eru það ríkisstjórarnir sem stjórna öllu héraðinu, hverju umdæmi fyrir sig. Að lokum eru 

það svo aðstoðarlögreglustjórarnir, guð einn veit hverjir þeir eru! Til þess að tala við 

fulltrúa hersins þarf fyrst að færa honum mútur. Til að hitta bæjarstjórann þarf að hafa 

votta, skrifa undir pappíra og á sama tíma þarf að kaupa hann til að fylgja málinu eftir. Til 

að hitta ríkisstjórann er ekki nóg að koma með votta úr samfélaginu og peninga, heldur þarf 

að koma með lögfræðinga og milligöngumenn til að tala fyrir mann. Ríkisstjórinn er 

ladinói og skilur ekki tungumál okkar. Hann hlustar aðeins á það sem menntamaður eða 

lögfræðingur segir. Það er aldrei tekið mark á indíánum. Bæjarstjórinn er líka ladinói. Hann 

kemur frá sama bæjarfélagi. Fulltrúi hersins er líka ladinói en það getur þó verið breytilegt 

eftir stöðum því margir fulltrúar hersins eru indíánar sem hafa gegnt herþjónustu. Þegar þeir 
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snúa aftur er búið að svipta þá mannlegum tilfinningum. Þeir snúa flestir aftur sem 

glæpamenn.  

Faðir minn barðist í tuttugu og tvö ár og háði stríð gegn landeigendunum sem vildu 

svipta okkur og nágrönnunum landsvæðum okkar. Eftir að landskikinn okkar gaf loksins af 

sér uppskeru og mikil ræktun var hjá ættbálknum, birtust voldugir landeigendur: Brol-

fjölskyldan. Sagt er að þeir hafi verið alræmdari glæpamenn en Martínez- eða García-

fjölskyldurnar sem áttu þarna sameiginlegan búgarð fyrir komu Brol-fjölskyldunnar. Þetta 

var stór fjölskylda með stóran bræðrahóp. Fimm þeirra bjuggu á búgarði sem þeir höfðu 

tekið yfir með því að beita valdi og svipta indíánum héraðsins landsvæðum sínum. Þannig 

var það í okkar tilfelli. Við bjuggum í smáþorpi. Við ræktuðum maís, nýrnabaunir, kartöflur 

og ýmsar tegundir grænmetis. Svo kom García-fjölskyldan og byrjaði að mæla landsvæðið 

sem tilheyrði þorpinu okkar. Þeir komu með eftirlitsmenn, verkfræðinga og guð má vita 

hverja fleiri; fólk sem þeir sögðu að væru frá ríkisstjórninni. Það táknar að ekkert er hægt 

að segja á móti þeim. Faðir minn fór um og safnaði undirskriftum og haldnir voru fundir. 

Hann sneri sér til samtakanna INTA: Instituto Nacional de Transformación Agraria de 

Guatemala, í höfuðborginni.
528

 Landeigendurnir og ríkisstjórnin höfðu hins vegar gert 

samning um að taka landsvæðin af smábændunum. Faðir minn mótmælti því hvernig 

landeigendurnir væru að neyða okkur af landsvæðunum. Þá báðu þeir hjá INTA 

landeigendurna um pening til þess að þeir gætu haldið áfram að mæla landsvæðin Þeir létu 

bændurna fá pappíra sem samkvæmt þeim áttu að sýna að þeir þyrftu ekki að yfirgefa 

landsvæðin. Þetta var leikur á báða bóga. Þeir sögðu föður mínum að koma. Fram að þessu 

var faðir minn svolítið... ég get ekki sagt fávís, því það eru þjófarnir sem ræna okkur 

landsvæðunum sem eru fávísir. Allavega báðu þeir föður minn um að skrifa undir blað sem 

hann vissi ekki hvað stóð á vegna þess að hann hafði aldrei lært að lesa né skrifa. Það sem 

stóð á blaðinu var í raun og veru að bændurnir staðfestu enn og aftur að þeir myndu 

yfirgefa landsvæðin. Þar sem fulltrúi samfélagsins hafði skrifað undir þá höfðu 

landeigendurnir völdin. Faðir minn fór að nýju til að mótmæla og í þetta skipti í gegnum 

lögfræðinga. Fólkið hjá INTA og lögfræðingarnir tóku að hagnast á okkur. Margir 

lögfræðingar vildu hjálpa okkur og buðu fram allskyns aðstoð. Þeir sögðu að við værum að 
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gera rétt. Smábændurnir treystu þeim en svo áttuðu þeir sig á því að þeir voru að ræna þá 

öllu, jafnvel undirskriftunum þeirra.  

Faðir minn helgaði líf sitt vandmálum samfélagsins. Fólkið hjá INTA sagði við 

föður minn: „Þið verðið að fá verkfræðinga til þess að mæla landsvæðin og þá verðið þið 

eigendur þeirra landsvæða sem þið búið á. Ekki hafa áhyggjur, ræktið allt sem þið getið. 

Hreinsið landsvæðin því jörðin er ykkar. Faðir minn sneri aftur vongóður og hélt fundi í 

samfélaginu.  

Við vorum ánægð og héldum áfram að vinna þangað til landeigendurnir komu að 

nýju með verkfræðingana. Ef ég man rétt þá hefur litli landskikinn okkar líklegast verið 

mældur tuttugu sinnum. Verkfræðingar á verkfræðinga ofan. Þeir sögðust hafa komið til að 

hjálpa okkur; nokkuð sem ég get ekki fyrirgefið og hefur stuðlað að hatri mínu gagnvart 

þessum mönnum. Faðir minn, móðir mín og samfélagið í heild sinni var vansælt. Þetta voru 

ladinóar. Þeir vildu ekki borða matinn okkar eins og tortillakökur með salti. Ef við gáfum 

þeim ekki besta matinn var líklegt að þeir myndu frekar styðja landeigendurna. Þess vegna 

hugsuðum við vel um fólkið án þess að sýna ótta. Samfélagið gaf þeim bestu og feitustu 

dýrin. Við drápum kjúklinga til að gefa þeim að borða. Í samfélagi okkar hefur aldrei verið 

keypt flaska af olíu, en nú þurfti að kaupa hrísgrjón, olíu, egg, kjúkling eða kjöt. Við 

þurftum að kaupa kaffi og sykur af því að þeir vildu ekki að borða óunninn sykur sem við 

köllum panela. Í okkar samfélagi tíðkaðist ekki að neita þessara matvæla.  

Allir þurftu að fara til bæjarins. Meðlimir samfélagsins söfnuðu pening þar sem hver 

og einn lagði fram tíu sent. Fyrir okkur er erfitt að vinna sér inn tíu sent, maður þénar þau 

aðeins með svita. Svo var keypt það sem þurfti að kaupa. Verst var þegar eftirlitsmennirnir 

dvöldu í heila viku í þorpinu. Þegar þeir fóru andaði þorpið léttar en við vorum líka mun 

fátækari. Við borðuðum ekki kjöt. Það voru þeir sem gerðu það. Þeir öfluðu sér upplýsinga 

vandræðalaust. Þeir fóru lengra út á landsvæðin og þurftu að sjálfsögðu einhvern úr 

samfélaginu til að fylgja sér. En ættbálkurinn okkar mátti engan tíma missa. Faðir minn 

fórnaði tíma sínum vegna umhyggju sinnar fyrir samfélaginu jafnvel þó við hefðum oft 

ekkert að borða heima fyrir. Móður minni fannst hún bera ábyrgð á umsjón þessara manna. 

Hún sá þörfina fyrir því hjá nágrönnunum. Móðir mín varð því eftir heima og sagði: „Farið 

að vinna börnin góð, því ég verð að hugsa um þessa menn.“ Faðir minn og móðir sinntu 
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þessu fólki því þau báru ábyrgð sem fulltrúar samfélagsins. Þau voru mikilvægasta fólkið 

innan þess. Þau sinntu þeim mjög vel. Móðir mín bjó meira að segja til litlar tortillakökur 

handa þeim af því þeir kunnu ekki að borða stóru tortillakökurnar okkar. Hún gerði það til 

að þóknast þeim. Þess vegna gátu hvorki móðir mín né faðir unnið meðan þessir menn voru 

þarna. Nágrannarnir lögðu af mörkum allt sem þeir gátu en þeir höfðu ekki mikið á milli 

handanna.  

Við kunnum yfirleitt ekki spænsku. Faðir minn kunni þó nægilega mikið til að skilja 

eftirlitsmennina. Þeir frá INTA spurðu gjarnan eftir honum. Stundum létu þeir hann fara til 

Quetzaltenango, Huehetenango, Quiché eða til höfuðborgarinnar í þeim eina tilgangi að 

skrifa undir pappíra. Ímyndið ykkur ferðalagið sem faðir minn þurfti að leggja á sig, 

eyðsluna í mat og ferðakostnað. Þar að auki þurfti að borga lögfræðingunum sem fóru með 

gögnin á milli. 

Ríkisstjórnin segir að landsvæðin séu þjóðareign. Þjóðin á þau og við fáum þau í 

hendur til að rækta. En þegar við höfum hreinsað og ræktað landsvæði, þá birtast 

landeigendurnir. Það eru samt ekki að landeigendurnir sjálfir sem birtast heldur hafa þeir 

sambönd við mismunandi yfirvöld sem veita leyfi fyrir þessum aðgerðum. Þess vegna 

höfum við staðið augliti til auglitis við Martínez- og García-fjölskyldurnar og síðar Brol-

fjölskylduna. Það var til marks um að við ættum að dvelja sem vinnumenn á búgarðinum, 

eða yfirgefa heimabyggð okkar. Það var ekki um annað að velja. Þess vegna ferðaðist faðir 

minn langar leiðir til þess að fá ráðleggingar. Við áttuðum okkur ekki á því að það væri það 

sama að fara til yfirvalda og landeigendanna. Þau eru eins. Faðir minn þreyttist ekki á því 

að biðja um hjálp. Hann leitaði á öðrum sviðum, t.d. hjá stéttarfélagi verkamanna. Faðir 

minn sneri sér til þeirra vegna þess að það var verið að reka okkur burt af landsvæðunum.  

Ef ég man rétt þá vorum við fyrst látin fara úr húsunum okkar árið 1967. Við vorum 

látin yfirgefa húsin og þorpið. Varðmenn García-fjölskyldunnar réðust til atlögu með 

grimmd. Þeir voru líka indíánar, hermenn á búgarðinum. Fyrst hröktu þeir fólkið út án 

leyfis til þess að fara inn í húsin. Svo fóru þeir inn og hentu út öllum eigum okkar. Ég man 

að móðir mín átti silfurhálsmen og aðra minjagripi frá ömmu sem sáust svo aldrei aftur. 

Öllu var rænt. Svo voru eldhúsáhöldin okkar og leirpottarnir teknir. Við indíánar notum 

ekki nein sérstök búsáhöld... okkar áhöld eru gerð úr leir. Þeir köstuðu þeim lengst í burtu 
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og guð minn góður, þau lentu á jörðinni og brotnuðu. Diskarnir, glösin og pottarnir fóru 

sömu leið. Þetta var hefnd landeigandans gagnvart bændunum af því við yfirgáfum ekki 

landsvæðið. Maískólfarnir sem voru geymdir á geymsluloftinu voru teknir og þeim fleygt. 

Eftir á þurftu bændurnir að vinna saman við að safna þeim saman. Við gerðum það í 

sameiningu og þeim var komið fyrir á öðrum stað. Ég man að það var grenjandi rigning og 

við höfðum ekkert til að skýla okkur gegn regninu. Það tók okkur tvo daga að búa til skýli 

úr plöntublöðum. Við höfðum aðeins nælondúkana sem bændurnir nota til þess að breiða 

yfir kofaþökin í rigningu. Fyrstu nóttina sem við dvöldum í sveitinni var mikill 

vatnsflaumur á stígunum. Það rigndi ekki á okkur heldur var jarðvegurinn gegnblautur.  

Það var þá sem hatur mitt gagnvart þessu fólki jókst. Ég skyldi af hverju sagt var að 

ladinóarnir væru þjófar, glæpamenn og lygarar. Það var það sem forfeður okkar höfðu sagt. 

Það var auðséð að þeir komu eins fram við okkur. Við dvöldum meira en fjörutíu daga í 

sveitinni án þess að geta farið heim til okkar. Svo sameinaðist samfélagið og við sögðum, 

„Ef þeir henda okkur út aftur þá munum við deyja úr hungri.“ Við höfðum ekki einu sinni 

áhöld til þess að gera tortillakökur. Við höfðum ekki steina til að elda. Þeim hafði verið 

hent í skóglendið. Við skipulögðum okkur og ákváðum að safna saman þeim eigum okkar 

sem voru nokkurn veginn í lagi. Faðir minn sagði: „Ef þeir vilja drepa okkur þá skulu þeir 

gera það en við ætlum allavega að fara til baka.“ Fólkið áleit hann vera föður hvers og eins 

þeirra. Svo við fórum aftur heim til okkar. Það var annað þorp nálægt sem hjálpaði okkur. 

Fólk kom með potta og diska til þess að við gætum eldað maís og nærst. 

Þeir drápu dýrin okkar. Þeir drápu flesta hunda þorpsins. Að drepa dýr finnst okkur 

indíánum vera sambærilegt því að drepa einstakling. Við metum mikils það sem náttúran 

hefur upp á að bjóða. Það var okkur mikið áfall að þeir skyldu drepa dýrin okkar. Svo við 

snerum aftur heim til okkar. Landeigendurnir koma aftur til að ná samfélagssátt. Þeir komu 

til að segja okkur að við ættum að sætta okkur við að vera vinnumenn á landsvæðinu sem 

tilheyrði landeigandanum. Við gætum dvalið á smábýlunum okkar en landsvæðið tilheyrði 

samt sem áður ekki okkur. Ef við myndum ekki samþykkja það yrði okkur aftur vísað burt 

af landsvæðinu. Þá sagði faðir minn: „Við vorum fyrstu fjölskyldurnar sem komum til þess 

að rækta þetta landsvæði og enginn getur talið okkur trú um að það tilheyri þeim. Ef þeir 

vilja eigna sér allt landið, þá geta þeir snúið sér að ræktun í fjöllunum. Það er til fjöldi 
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landsvæða en það er ekki endilega hægt að rækta þar.“ Ef samfélagið hefði verið látið í 

friði, hefðum við ef til vill gerst vinnumenn og landsvæðið okkar væri orðin stór búgarður. 

En faðir minn sóttist ekki eftir því. Hann sagði: „Þó að þeir taki okkur af lífi þá munum við 

hafa þetta svona.“ Á þessum tíma höfðum við að sjálfsögðu ekki nægjanlega skýra pólitíska 

stefnu til þess að sameinast öðrum og mótmæla sviptingu landsins. Það sem við gerðum var 

á okkar eigin vegum. Svo við fórum aftur heim og neituðum samningi landeigendanna. Þeir 

létu okkur í friði í einn til tvo mánuði. Svo réðust þeir aftur til inngöngu. Allir hlutirnir sem 

nágrannar okkar úr hinu samfélaginu höfðu fært okkur voru eyðilagðir. Framkoma 

landeigendanna gagnvart okkur var óásættanleg og við ætluðum öll saman að yfirgefa 

landsvæðin og fara á búgarðanna. En það var ekki alltaf hægt að vera á búgarðinum; hvað 

ætluðum við að gera þá? Hvað myndi henda okkur þegar við færum þangað? Við komum 

saman og sögðum: „Við ætlum ekki að fara.“ 

Okkur þykir mjög vænt um landsvæðin okkar og við höfum verið sorgmædd síðan 

þetta fólk fór að reyna hafa þau af okkur. Afi minn átti það til að gráta sáran og segja: 

„Áður fyrr var enginn einn aðili sem átti landssvæðin. Það tilheyrði okkur án nokkurra 

takmarkana.“ Við vorum stuttan tíma að heiman eftir seinna ránið sem þeir frömdu. Afi 

sagði: „Fyrst þeir eru færir um að drepa dýrin okkar þá ætti einnig að drepa þá.“ Það var 

hugmynd sem afi fékk. Hann var mjög virtur vegna aldurs síns. Okkur þótti enn sorglegra 

ef dýrin þyrftu að þola hungur okkar vegna. Ef dýrin nálguðust uppskeruna okkar, voru þau 

drepin af því að fylgst var með landsvæðunum af varðsveitum García-fjölskyldunnar. Ég 

man að versti ofbeldismaðurinn í hópnum var Honorio García. Hinn var Ángel Martínez. 

Við vorum að heiman í rúma fimmtán daga eftir seinna ránið og eldra fólkið ráðlagði okkur 

að brenna húsin og yfirgefa þau. En hvert áttum við að fara? Við vissum ekki hvort væri 

ákjósanlegra að fara niður á búgarðinn eða samþykkja að verða vinnufólk hjá 

landeigendunum. Við gátum ekki ákveðið okkur. Við ræddum við nágranna okkar í 

samfélaginu. Á þessu tímabili gátum við ekki haldið við siðum og venjum er viðkomu 

menningu okkar eða hátíðum. Það var þá sem faðir minn kvað á um eftirfarandi: „Ef þeir 

hyggjast drepa mig fyrir að verja landsvæðið sem tilheyrir okkur, þá skulu þeir gera það.“ 

Fyrir okkur var erfitt að ímynda sér líf okkar án föður, eða að hann yrði skotinn af 
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varðmönnunum. Stundum var móðir mín mjög áhyggjufull og bað föður minn um að stofna 

ekki lífi sínu í hættu. 

Faðir minn hélt áfram að ferðast. Hann var næstum aldrei heima. Hann skipti sér 

varla af okkur lengur. Hann spjallaði lítið við okkur eins og hann var vanur að gera. Hann 

kom, kallaði samfélagið saman á fund, ræddi við íbúa þess og stundum fór hann svo daginn 

eftir. Við fórum að missa samband við hann. Þegar landeigendurnir sáu að faðir minn lagði 

sig allan fram um að bjarga landsvæðinu, fóru þeir að hóta honum. Þá sagði hann: „Bestu 

verndarar mannsins eru dýrin. Hundarnir okkar þurfa að læra að verja okkur.“ Við áttum 

góða hunda sem voru mjög hugrakkir. Við vörðum tíma með hundunum til þess að þeir 

lærðu að bíta þá menn sem kæmu heim til okkar um miðja nótt. 

 Á þessum tíma gátum við ekki farið niður á búgarðinn því hugsanlegt var að þegar 

við myndum snúa aftur þá væru heimili okkar horfin. Samfélagið ákvað að neyta jurta og 

annars þess sem finna mátti í náttúrunni í stað þess að fara niður á búgarðinn. Annar 

möguleiki var að hluti fjölskyldunnar færi og restin yrði þá eftir og vaktaði heimilið. Við 

sameinuðumst oftar en áður. Þegar landeigendurnir kæmu myndum við fylkja liði sem ein 

heild svo þeir yrðu að drepa okkur öll eða láta okkur í friði. Við þjálfuðum börnin til að 

standa vakt og segja okkur þegar landeigendurnir væru að koma. Yfir langt tímabil var 

ástandið spennuþrungið. Af sjálfri mér er það að segja að ég hélt áfram að fara á búgarðinn 

með bræðrum mínum og systrum. Móðir mín varð eftir heima, stundum faðir minn. Hann 

fór aldrei niður á búgarðinn því þá myndu landeigendurnir nota tækifærið og koma í þorpið. 

Þeir fóru að beita nýjum brögðum. Við áttum mikið af maís og nýrnabaunum. Markaðurinn 

í bænum var í mikilli fjarlægð og því þurftum við að bera afurðir okkar um langan veg til 

að komast þangað. Landeigendurnir settu þá upp tímabundinn markað á veginum þar sem 

við gátum selt vörur okkar. Á þann hátt reyndu þeir að einangra okkur frá bænum enn 

frekar, svo að þeir ættu auðveldara með að taka yfir landsvæðin.  

Svo komu fulltrúar frá INTA og sögðu að vandamálið væri leyst. Þeir sögðu: „Við 

munum veita ykkur réttindi til landsvæðanna. Skrifið undir og þá verða landsvæðin ykkar. 

Núna mun enginn angra ykkur á þeim. Þið getið ræktað og hreinsað til á þeim og farið 

lengra upp í fjöllin. Þetta er tillaga frá ríkisstjórninni.“ Við skrifuðum undir. Ég man að 

meira segja börnin skrifuðu undir. Við kunnum ekki að skrifa með penna eða blýanti. Við 



51 
 

skrifuðum undir með bleki og fingrafari okkar á pappírinn. Faðir minn krafðist þess að þeir 

læsu skjalið þó við skyldum það ekki allt, við gætum þó allavega skilið hluta þess. En þeir 

neituðu að lesa það. Þeir sögðu að við gætum treyst þessu plaggi. „Þetta er umráðaréttur 

yfir landsvæðunum sem við munum veita ykkur,“ sögðu eftirlistmennirnir frá INTA. Svo 

við skrifuðum undir.  

Þeir létu okkur í friði í tvö og hálft ár. Ég held það hafi verið til þess að halda okkur 

góðum. Ættbálkurinn hélt áfram vinnu sinni. Við fórum varla lengur niður á búgarðinn. Við 

ræktuðum landsvæðin enn frekar. Við reyndum að hreinsa heilmikið landsvæði í átt að 

fjöllunum. Við áttum okkur draum. Á næstu fimm til átta árum myndi jörðin gefa af sér 

uppskeru. Það liðu tvö og hálft ár þangað til við sáum aftur verkfræðinga á landsvæðunum. 

Nú voru það ekki bara García- eða Martínez-fjölskyldan sem voru að mæla landsvæðin 

heldur einnig Brol-fjölskyldan. Nú var vandamálið orðið stærra því þeir komu með blaðið 

sem við höfðum skrifað undir sem sönnun þess að við hefðum samþykkt að lifa og rækta 

landsvæðið einungis í tvö ár. Þegar tvö ár væru svo liðin hefðum við annan stað til að 

dvelja á og við myndum yfirgefa landsvæðið. Þetta hafði okkur ekki verið okkur ljóst þar 

sem við vissum ekki hvað við skrifuðum undir. Faðir minn sagði: „Þetta er óréttlátt. Við 

vorum blekkt.“  

Í kjölfarið fór faðir minn að hafa frekara samband við stéttarfélögin. Ég man að 

hann bað stéttarfélög innan FASGUA
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um hjálp. Þetta voru stéttarfélög fyrir vinnumenn, verkamenn og við vorum bændur sem 

unnum við landbúnað. Stéttarfélögin hjálpuðu okkur mikið. Þeir sögðu að þeir myndu 

tilkynna að það væri verið að henda okkur af landsvæði okkar. Faðir minn var sífellt að fara 

til að hitta stéttarfélögin, INTA og lögfræðingana. Starfið gekk mjög nærri honum. Hann 

sagði: „Börnin góð, þið verðið að vita hvert ég er að fara því ef ég verð drepinn þá mun 

samfélagið missa landsvæðið sitt.“ Hugsið ykkur! Einn af eldri bræðrum mínum fór að 

ferðast með föður okkar og læra spænsku; þeir fóru víða. Samfélagið þurfti að styrkja ferðir 

föður míns. Hann átti oft ekki einn einasta eyri og þá neyddist móðir mín til að selja dýrin 

okkar til þess að borga ferðalög hans. En við yfirgáfum allavega ekki landsvæðið. Móðir 
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mín hugsaði meira og meira um okkur, því börnin hennar voru auðvitað að vaxa úr grasi. 

Við gætum þjáðst mikið síðar. Samfélagið hafði það í huga.  

Þegar faðir minn fór að fara til stéttarfélaganna og fá stuðning þeirra buðu 

landeigendurnir dómaranum sem sá um deilumál landsvæðisins umtalsverða fjármuni. Það 

varð til þess að faðir minn var handtekinn. Hann var fundinn sekur um að „misnota æðstu 

yfirráð ríkisins.“ Hann bryti gegn „eignarhaldi ríkisins og stofnaði velferð íbúanna í hættu!“ 

Hann var settur í fangelsi. Ég man að þá var ég var búin að starfa sem vinnukona í eitt ár. 

Ég hafði lagt svolítið fyrir til að koma fjölskyldu minni á óvart, sérstaklega mömmu. Ég 

hafði sparað peninginn svo móðir mín þyrfti ekki að fara á búgarðinn í nokkra mánuði. 

Bróðir minn sagði: „Þeir eru að biðja um pening. Við vitum ekki hvað við eigum til bragðs 

að taka.“ Svo ég ákvað að hætta starfi mínu sem vinnukona og snúa aftur á búgarðinn. Með 

peningum sem ég hafði unnið mér inn og launum bræðra minna sem þeir höfðu unnið fyrir 

á búgarðinum þurftum við að greiða vitnum, lögfræðingum og fyrir gögn og ritara. Það var 

há upphæð sem þurfti að borga til þess að fá að tala við yfirvöld. Þar sem við töluðum ekki 

spænsku þá þurftum við að finna milligöngumann til þess að þýða vitnisburð móður okkar. 

Lögfræðingurinn var ladinói sem að sama skapi skildi ekki tungumál okkar. Frá upphafi 

borguðu landeigendurnir túlkinum til þess að segja ekki það sem við vildum. Það má í raun 

segja að túlkurinn hafi selt sig landeigendunum því hann sagði ekki það sem við sögðum, 

heldur eitthvað allt annað. Þeir beittu ýmsum brögðum á okkur. Það kom á daginn að 

lögfræðingurinn okkar hafði ekkert að gera því samkvæmt túlknum þá viðurkenndum við 

að landsvæðin tilheyrðu landeigendunum. Þeir hefðu borgað okkur fyrir að rækta þau. En 

það var ekki satt.  

Við vorum virkilega hrædd um að faðir okkar yrði settur í héraðsfangelsið. Meðan 

hann dvaldi í fangelsi þorpsins var mál hans ekki svo alvarlegt. En um leið og hann færi í 

héraðsfangelsið innan Quiché yrði ómögulegt fyrir okkur að koma í veg fyrir að hann þyrfti 

ekki að sitja inni þau ár sem hann var dæmdur til. Ef faðir minn yrði settur í fangelsið fyrir 

glæpamennina líkt og yfirvaldið í Quetzaltenango vildi meina, þá þýddi það að hann myndi 

sitja inni átján ár eða meira. Það reyndist okkur virkilega erfitt að ná honum úr fangelsinu. 

Móðir okkar þurfti að fara til Santa Cruz del Quiché sem vinnukona þar sem hún þvoði 

þvott í húsi ókunnugra. Við hin fórum á búgarðinn. Allt það sem við þénuðum fór í að 
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borga lögfræðingum, túlkum og annan kostnað sem fylgdi því að reka mál föður okkar. Ég 

man að árið sem hann var í fangelsi fór ég aldrei heim. Ég hætti ekki að vinna. Í hverjum 

mánuði ferðaðist bróðir minn upp á hásléttuna til þess að færa móður okkar pening. Hún 

hélt áfram að vinna ásamt samfélaginu fyrir föður okkar. Í rúmt ár fórum við aftur og aftur 

fyrir dómstóla. 

Okkur tókst að ná föður okkar úr fangelsinu, meðal annars með hjálp samfélagsins. 

Landeigendurnir héldu að faðir okkar væri kóngur eða foringi innan samfélagsins og ef þeir 

gætu sigrað æðsta mann þess þá gætu þeir sigrað allt samfélagið. En þeir gerðu sér fljótt 

grein fyrir því að þannig var það ekki. Faðir okkar sá um að breiða út óskir samfélagsins en 

hann samdi ekki reglurnar. Það versta fyrir okkur var að við gátum ekki talað spænsku. Þá 

sagði ég við sjálfa mig: „Ég verð að læra spænsku. Við eigum ekki að þurfa túlka.“ Þeir 

báðu þorpið um að borga nítján þúsund quetzali til þess að kaupa landsvæðin. Yfirvöld kom 

með þessa beiðni í gegnum INTA. Þeir reyndu að hafa okkur að athlægi og gáfu þannig í 

skyn að við bændurnir værum einskis virði. Þeir vissu að við bændurnir gætum aldrei látið 

okkur dreyma um nítján þúsund queztali þar sem við höfum varla tíu sent á milli handanna. 

Með því að setja fram þessa tölu ætluðust þeir til að við yfirgæfum landsvæðið fljótt. En 

svo losnaði faðir okkar úr fangelsinu. Hann gekk þaðan út fullur hugrekkis og jákvæður. 

Ég man þegar ég hætti að starfa sem vinnukona þá hugsaði ég með mér: „Áður en 

ég fer að vinna á búgarðinum þá ætla ég að heimsækja föður minn í fangelsið.“ Svo ég fór í 

Santa Cruz fangelsið. Ég hafði ekki áður komið í þetta fangelsi sem er innan Santa Cruz del 

Quiché. Faðir minn var þar meðal hinna fangana. Þeir voru að takast á og flestir þeirra voru 

snarvitlausir. Þarna var hann innan um þetta lið. Sumir þeirra voru lúsugir. Þeir borðuðu 

með höndunum og voru sífellt að slást. Það var blóð á andlitum þeirra allra. Ég sagði við 

sjálfa mig, „Hvernig stendur á því að faðir minn er látinn dúsa hér? Ef hann þarf að sitja 

inni í átján ár þá verður hann líka snarvitlaus. „Mér fannst þetta vera mikil og grimmileg 

refsing sem hann þurfti að þola. Ég sagði við sjálfa mig: „Ég ætla að gera allt sem ég get til 

að ná honum út, jafnvel þó það þýði að móðir mín þurfi að strita sem vinnukona og að öll 

vinnan fari í að borga fyrir lögfræðinga.“ Við vorum tilbúin að leggja okkar af mörkum. Ég 

vann af miklum metnaði og það sama gerðu bræður mínir og systur. Við biðum eftir að mál 

föður okkar yrði tekið upp og vonuðum að hann þyrfti ekki að fara í ríkisfangelsið. 
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„Hvernig ætli það sér þar,“ sagði ég, „fyrst fangelsi staðarins er algjört helvíti?“ Þó að lítið 

færi fyrir föður okkar þá eignaðist hann vin í fangelsinu. Það var maður sem var búinn að 

sitja inni í þrjátíu ár, ég veit ekki fyrir hvað. Maðurinn sá um sitt í fangelsinu, t.d. mat og 

þess háttar. Hann hafði yfirumsjón með vinnu fanganna. Þeir bjuggu til töskur, ferðapoka 

sem kallast morral, körfur og allskyns muni. Maðurinn borgaði þeim fyrir vinnu sína. Faðir 

minn vingaðist við þennan mann og fékk því vel að borða. Það sem maðurinn borðaði í 

fangelsinu borðaði faðir minn líka. Hann sinnti vinnu sinni, bjó til ferðapoka og aðra hluti 

og fékk borgað fyrir. Þannig gat hann hjálpað okkur með peningum sem hann aflaði sér í 

fangelsinu svo hann gæti losnað. Útbúinn var óendanlega langur listi yfirlýsinga á hendur 

honum. Fimmta hvern dag var farið með hann til dómarans og hann var ætíð spurður að því 

sama til þess að athuga hvort hann hefði skipt um skoðun eða breytt yfirlýsingu sinni til að 

réttlæta mál sitt. Það er að segja, dómararnir höfðu enga gilda réttlætingu og því voru þeir 

að reyna finna eitthvað til þess að sefa landeigendurna. Landeigendurnir komu með enn 

hærri upphæðir til að beita dómarana þrýstingi til að „selja“ föður okkar og láta hann dúsa í 

fangelsi líkt og glæpamann. Við systkinin vorum mjög leið yfir því að sjá hvorki móður 

okkar eða föður því við vorum alltaf að vinna á búgarðinum.  

Okkur tókst þó að ná föður okkar út. Hann sat í fangelsi í eitt ár og tvo mánuði. 

Óvinir hans urðu ævareiðir þegar hann losnaði en hann kom út glaður og var tilbúinn að 

halda baráttunni áfram. Hann sagði: „Forfeður okkar voru aldrei huglausir. Fangelsi er 

refsing fyrir hina fátæku en það étur ekki fólk. Ég verð að fara heim og halda áfram að 

berjast.“ Hann lét engan bilbug á sér finna. Á þann hátt hélt hann sambandi við 

stéttarfélögin og fékk stuðning þeirra.  

Við vorum mjög sorgmædd í hvert skipti sem hann fór að heiman og kvaddi okkur. 

Hann sagði: „Börnin góð, farið vel með ykkur því ef ég kem ekki aftur þá verðið þið að 

halda áfram baráttunni. Þetta er ekki bara mitt verk heldur eruð þið líka hluti af því. Við 

ætlum ekki að gera landeigendunum aftur til geðs. Ég er mjög bjartsýnn. Við verðum að 

halda baráttunni áfram.“ Eftir að hann losnaði úr fangelsinu var hann á ferðalagi í þrjá 

mánuði. Svo var honum rænt og við sögðum: „Nú er búið að ganga frá honum.“ Á þessum 

tíma voru glæpamenn annars konar en í dag. Varðmenn landeigendanna námu föður okkar 

á brott. Hann var á stíg nálægt heimilinu á leið til bæjarins þegar þeir komu auga á hann. 
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Einn af bræðrum mínum var með honum enda létum við hann ekki lengur fara út einan þar 

sem hann hafði fengið morðhótanir. Þess vegna höfðum við miklar áhyggjur. Betra væri að 

einhver fylgdi honum þó afköst okkar minnkuðu. Þess vegna fór hann alltaf út með 

einhverjum úr samfélaginu eða einu barna sinna. Bróðir minn náði að flýja og kallaði um 

leið samfélagið til. Þeir gátu ekki farið með hann langt frá staðnum því við vorum búin að 

umkringja svæðið um leið. Þetta var í fyrsta skipti sem við notuðum alþýðuvopnin okkar. 

Fólkið var með sveðjur, kylfur, hlújárn og grjót til þess að berjast við varðmennina. Fólkið 

var svo reitt að það var fært um að beita ofbeldi, jafnvel drepa einhvern þeirra. Um 

eftirmiðdaginn fundum við föður minn. Hann hafði verið pyntaður og skilinn eftir. Það 

voru engin ummerki eftir ofbeldismennina en við vissum að það voru varðmenn 

landeigendanna. Hann lá á jörðinni. Hár hans hafði verið rifið af annarri hlið höfuðsins. 

Húðin var skorin hér og þar og svo mörg bein í honum höfðu verið brotinn að hann gat ekki 

gengið, lyft sér upp eða hreyft fingur. Hann virtist við dauðans dyr. Þetta var okkur 

óbærilegt. Samfélagið útbjó fyrir hann einskonar stól sem við notum til þess að flytja særða 

á milli og við fórum með hann niður til bæjarins. Hann var næstum kaldur viðkomu. Hann 

var nær dauða en lífi þegar við komum með hann á heilsugæsluna en þar var honum ekki 

sinnt af því að landeigendurnir höfðu orðið fyrri til að koma og borga læknunum fyrir að 

sinna honum ekki. Allir læknarnir voru ladinóar. Móðir mín þurfti að hringja á sjúkrabíl frá 

Santa Cruz del Quiché til þess að fara með föður minn á spítala sem heitir San Juan de 

Dios, innan Quiché. Þegar faðir minn var kominn þangað var hann við það að deyja. Hann 

fékk vökva í æð og læknarnir sögðu að hann yrði að vera inni í að minnsta kosti níu mánuði 

til þess að sjá hvort verstu meiðslin gréru. Það höfðu verið brotinn mörg bein í líkama hans 

og þar sem faðir okkar var kominn af léttasta skeiði þá tæki lengri tíma fyrir beinin að gróa. 

Þetta varð til þess að móðir mín varð enn sorgmæddari. Hún þurfti að fara til Quiché til að 

hlúa að honum. Hún vann þar til þess að borga fyrir lyfin hans og aðhlynningu.  

Á þessum tíma tóku bræður mínir og systur ákvörðun um að fara ekki niður á 

búgarðinn. Þau sögðu: „Hér eftir munum við vera um kyrrt, jafnvel þó við munum deyja úr 

hungri því við verðum að rækta okkar eigið landsvæði. Við munum gera tilraun til að rækta 

nógu mikið til þess að lifa á og þurfa því ekki að fara á búgarðinn.“ Móðir mín kom á 

fimmtán daga fresti. Hún dvaldi í einn dag og fór svo aftur. Við áttum yngri systur sem við 
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hugsuðum um svo móðir mín þyrfti ekki að taka hana með sér. Nokkrir af nágrönnunum 

áttu litla geit sem gaf mjólk. Við gáfum systur okkar geitamjólk af því við höfðum ekki kú 

til að mjólka. Litla systir okkar var þá eins og hálfs árs.  

Svo barst okkur önnur hótun heim. Það voru skilaboð um að föður mínum yrði rænt 

af spítalanum. Samfélagið var skelfingu lostið og sagði að betra væri að hann kæmi heim 

og hugsað væri um hann þaðan sem ekki væri hægt að ræna honum. Við létum móður mína 

strax vita. Einn af bræðrum mínum fór strax til Quiché til þess að láta hana vita um 

skilaboðin sem við höfðum fengið. Með hjálp presta og nunna héraðsins sem höfðu gefið 

okkur pening var föður mínum komið fyrir á einangruðum stað þar sem landeigendurnir 

gætu ekki fundið hann. Hann var því á spítalanum í San Juan de Dios í sex mánuði og á 

nýja staðnum í fimm mánuði til viðbótar. Svo kom hann aftur heim en hann þjáðist svo 

mikið að hann varð aldrei samur. Hann gat ekki borið hluti, átti erfitt með gang og það var 

honum erfitt að fara niður í bæinn. Hann gat ekki sofið á nóttunni því hann verkjaði í beinin 

og fann fyrir stöðugum sársauka á þeim hlutum líkamans sem höfðu mátt þola hvað mestar 

barsmíðar.  

Hann sneri aftur enn hatursfyllri gagnvart óvinum sínum. Ef þeir höfðu áður verið 

óvinir samfélagsins, þá voru þeir núna ekki síður óvinir föður míns. Óvild okkar í garð 

þessa fólks var ekki minni. Ekki bara gagnvart landeigendunum heldur gagnvart öllum 

ladinóunum. Okkur fannst allir ladinóar í héraðinu vera vondir. Faðir minn talaði við margt 

fólk á spítalanum og áttaði sig á því að við áttum margt sameiginlegt með indíánum frá 

öðrum stöðum. Það gaf okkur aðra sýn á hlutina og við sáum þá í nýju ljósi. Eftir þetta hélt 

faðir minn áfram að starfa með hjálp stéttarfélaganna. Það kom fyrir að hann gat ekki farið 

til höfuðborgarinnar en þá fylgdu stéttarfélögin málefnum hans eftir. Allt það sem faðir 

minn skipulagði var gert með hjálp einhverra af stéttarfélögunum. 

Svo var það árið 1977 sem hann lenti í fangelsi í annað sinn. Þeir létu okkur ekki í 

friði. Eftir að faðir minn fór af spítalanum og sneri aftur heim, héldu þeir áfram að hóta 

honum því þeir vissu að svo lengi sem samfélagið stæði saman gætu þeir ekki sent 

verkfræðinga sína í þorpin. Við myndum beita sveðjum okkar og grjóti. Þeir héldu því 

áfram að ógna föður mínum og sögðu að þeir myndu ná honum aftur á veginum og drepa 

hann. En hann sagði: „Þetta eru raggeitur, þeir segjast ætla gera eitthvað en gera það ekki.“ 
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En við höfðum miklar áhyggjur því það yrði okkur erfið lífsreynsla ef þeir framkvæmdu 

það sem þeir hótuðu. Á þessum tíma sagði faðir okkar að við ættum ekki bara að treysta á 

hann einan heldur á allt samfélagið. „Núna er það ég sem er faðir ykkar,“ sagði hann, „en 

síðar mun samfélagið gegna því hlutverki.“ Svo fór hann; hann gat ekki setið kyrr. Hann 

hélt áfram starfsemi sinni. Það var þá sem hann var handtekinn aftur og settur í fangelsi.  

Á þessum tíma var ég að læra spænsku hjá prestunum og nunnunum. Ég ferðaðist 

líka um. Til dæmis fékk ég far með prestunum til höfuðborgarinnar þar sem ég dvaldi í 

nunnuklaustri í nokkra daga. Þegar faðir minn losnaði af spítalanum ferðaðist ég einnig 

með honum. Það var í þeim tilgangi að kynnast umhverfinu sem hann hrærðist í. Við 

gerðum nefnilega ráð fyrir dauða hans. Þeir gætu drepið hann á hverri stundu og því 

þurftum við að vita hvert hann væri að fara. Þess vegna fór ég með honum víða. 

Samfélagið, prestarnir og ýmsir vinir föður míns hjálpuðu okkur. Nokkrir Evrópubúar 

hjálpuðu einnig til. Þeir sendu okkur umtalsvert fjármagn. Þetta var fólk sem vann 

tímabundið við að kenna bændum að stunda landbúnað. En aðferðin sem þetta fólk notar er 

ekki eins og okkar. Indíánar hafna öllum efnaáburði sem þau reyndu að kenna okkur að 

nota. Þannig að þau fengu ekki sérstaklega góðar viðtökur hjá okkur og fóru, en urðu góðir 

vinir föður míns. Þetta fólk hjálpaði okkur og vissi um vandamál samfélagsins. Þau fóru 

aftur til síns heima en þeim þykir alltaf vænt um Gvatemala og því hjálpuðu þau föður 

mínum. Þannig fengum við pening og reyndum að spara hann fyrir ferðalögum föður míns, 

öllum okkar ferðum og til þess að þorpið okkar þyrfti ekki að leggja fram pening. Á sama 

tíma var INTA að biðja okkur um fjörtíu og fimm quetzales á mánuði fyrir skjölum og 

kostnaði. Þeir létu okkur ekki hafa neinar kvittanir. Guð má vita í hvað peningurinn hefur 

farið! 

Þegar faðir var handtekinn í annað sinn var hann skilgreindur sem pólitískur fangi. Í 

þetta skipti var mál hans mun verra. Þar sem hann var pólitískur fangi var hann dæmdur í 

lífstíðarfangelsi. Hann var sagður vera kommúnisti og uppreisnarseggur. Sömu fulltrúar 

hersins komu líkt og í fyrra skiptið, báru hann út úr húsinu, börðu með kylfum og fóru með 

í fangelsi. Hann var laminn og bundinn niður því hann var pólitískur fangi. Þetta var mun 

verri ásökun en áður. Á þessum tíma var samfélagið meðvitað um hluti sem þessa. Það 

hafði sínar eigin aðferðir til að verja sig gagnvart landeigendunum. Bræður mínir töluðu nú 
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svolitla spænsku og móðir mín hafði lært smávegins í gegnum allt stritið, áföllin og 

ábyrgðina sem hún þurfti að takast á við. Á þessum tíma fengum við stuðning prestanna og 

nunnanna. Faðir minn stóð ekki einn heldur gat hann reitt sig á stuðning alls samfélagsins. 

Hann var þekktur maður og dáður á mörgum stöðum og því voru öflug mótmæli vegna 

handtöku hans. Það voru sérstaklega stéttarfélögin sem þrýstu á að faðir minn yrði látinn 

laus. Að sjálfsögðu var enn krafist vitna, lögfræðinga og alls þess háttar, en fljótlega 

losnaði faðir minn úr fangelsinu. Honum var aftur hótað, jafnvel áður en hann var látinn 

laus. Þeir sögðu að ef hann héldi áfram starfsemi sinni yrði hann myrtur. Og ef þeir gætu 

ekki drepið hann, myndu þeir drepa eitt af börnum hans. Yfirvöld sendu honum þennan 

dauðadóm. Þau sögðu kannski ekki berum orðum að þau myndu drepa hann, en þau sögðu 

að landeigendurnir myndu sjá um það.  

 Hann var fimmtán daga í fangelsi. Svo kom hann aftur heim. Hann var fullur stolts 

og gleði af því hann hafði kynnst manni í fangelsinu sem var raunverulegur pólitískur fangi. 

Þessi maður varði réttindi bændanna og sagði við föður minn að þörf væri á því að mynda 

bandalag bænda sem krefðust landsvæða sinna. Hann sagði að þetta væri ekki einungis 

okkar vandamál, óvinir okkar væru ekki bara landeigendurnir heldur allt kerfið. Þessi 

maður skynjaði samhengi hlutanna betur en faðir minn. Svo kom faðir minn til baka 

ákveðinn og sagði, „Við verðum að berjast á móti þeim ríku því þeir hafa hagnast á 

landsvæðum okkar og uppskeru.“ Á þessum tíma fór faðir minn að hitta hina bændurna og 

ræddi um stofnun samtakana CUC.
530

 Margir bændanna höfðu þegar hafið umræður um 

þessi samtök. Ekkert hafði verið aðhafst frekar í þeim málum og því gekk faðir minn til liðs 

við þá og hjálpaði félagsmönnum að sjá hlutina í réttu ljósi. Frá árinu 1977 fór faðir minn 

huldu höfði; hann var í felum. Hann yfirgaf heimilið okkar til þess að blanda okkur ekki í 

þetta. Hann yfirgaf fjölskyldu sína og fór að starfa með bændum í öðrum héruðum. Hann 

kom stundum til baka. En hann þurfti að fara fjallaleiðina til að komast heim því ef hann 

færi í gegnum bæinn þá myndu landeigendurnir vita að hann væri heima. Það var ekki þörf 

á því að faðir minn útskýrði í smáatriðum hvað verið væri að skipuleggja. Það voru margir 
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 Comité de Unidad Campesina: „Samtök bænda sem ein heild.“ 
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bændur að velta fyrir sér hvernig mætti mynda CUC. Bændurnir höfðu látið í ljós óánægju 

sína með þær aðstæður sem við bjuggum við.  

Faðir minn kom stundum til þess að heilsa upp á okkur. Fyrir okkur var mjög 

sorglegt að hugsa til þess að hann gæti ekki búið heima. Hann kom um nætur og fór um 

nætur. Eða hann var heilu dagana heima og fór ekki út. Það merkti stöðuga þjáningu fyrir 

samfélagið því þeim þótti vænt um hann líkt og hann væri þeirra eigin faðir. Líf okkar var 

eins og í kvikmynd. Stöðug þjáning. Með hjálp vina og félaga fórum við að átta okkur á að 

óvinir okkar væru ekki aðeins landeigendurnir sem byggju á svæðinu. Enn fremur að það 

væru landeigendurnir sem neyddu okkur til að vinna og borguðu okkur illa. Það var ekki 

aðeins nú sem verið var að drepa fólk úr okkar röðum heldur frá því við vorum lítil börn 

sem þjáðumst af vannæringu, hungri og fátækt. Við fórum að velta fyrir okkur hver væri rót 

vandans og komust að þeirri niðurstöðu að vandamálið ætti upptök sín í eignarrétti yfir 

landsvæðunum. Stærsti hluti landsvæðanna var ekki í okkar höndum. Þau tilheyrði hinum 

valdamiklu landeigendum. Í hvert skipti sem þeir gerðu sér grein fyrir því að við höfðum 

uppgötvað ný landsvæði þá reyndu þeir að bola okkur burt af þeim eða rændu þeim frá 

okkur eftir öðrum leiðum. 
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XVI 

VANGAVELTUR UM VIÐNÁM OG VALMÖGULEIKA 

„Þokukennd sýn, þokukennd því hún þorði ekki að fara langt út fyrir meðvitund 

sína til þess að skoða hana og sætti sig við að sjá hana óglöggt, án útskýringar...“ 

M. A. Asturias, „Menn úr maís“ 

Ég vil taka fram að ég var ekki sú eina sem skipti máli. Ég var hluti af fjölskyldunni, líkt og 

öll systkini mín. Samfélagið var líka fjölskylda mín. Við fórum að ræða ýmis málefni sem 

snertu samfélagið í heild. Verst var þegar einhver var veikur og við gátum ekki fengið lyf 

því með tímanum höfðum við sífellt minna á milli handanna. Við töluðum illa um hina ríku 

sem hafa látið okkur þjást í gegnum tíðina. Á þessum tíma vaknaði sjálfsvitund mín. Ég 

leitaði ráða hjá mörgum við efasemdum mínum. Ég vildi vita hvernig lífið væri 

annarstaðar. Ég þekkti búgarðanna, ég þekkti hásléttuna og núna þekkti ég ögn til í 

höfuðborginni, en samt sem áður vissi ég ekki um erfiðleika annarra indíána í Gvatemala. 

Ég þekkti ekki til þeirra vandamála sem fólk þarf að takast á við í tengslum við eignarétt á 

jörðum í öðrum þorpum. Ég vissi að það byggju indíánar á fleiri stöðum því að frá því að 

ég var lítil þekktum við til ýmissa annarra ættbálka á búgörðunum. Samt sem áður vissum 

við ekki nafnið á þorpunum sem þeir komu frá, hvað þeir gerðu eða hvað þeir borðuðu, þótt 

að við værum öll verkamenn. Þar af leiðandi gerðum við ráð fyrir að þeir væru eins og við.  

Ég fór yfir barnæsku mína í huganum og komst að eftirfarandi niðurstöðu: Ég átti 

enga barnæsku, enga bernsku, ég gekk ekki í skóla, ég fékk ekki nægan mat til að vaxa, ég 

átti ekkert. Ég spurði sjálfa mig hvernig þetta væri hægt. Ég bar æsku mína saman við líf 

sona þeirra ríku sem ég hafði dvalið hjá og það sem þeir fengu að borða. Svo eru það 

hundarnir sem eru þjálfaðir til að þekkja eigendur sína og að hafna þjónustufólkinu. Þessar 

minningar hrönnuðust upp fyrir hugskotsjónum mínum en ég vissi ekki hvernig ég ætti að 

deila þessum vangaveltum mínum með öðrum. Smám saman fór ég að eignast vini úr 

öðrum samfélögum innan Uspantán umdæmisins. Ég spurði fólkið ýmissa spurninga: 

„Hvað borðið þið? Hvernig útbúið þið morgunmat? En í hádeginu? Hvað borðið þið í 

kvöldmat?“ Allir svöruðu á sama hátt. „Á morgnana borðum við tortillakökur með salti og 
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drekkum pinol
531

með. Í hádeginu eru mæður okkar búnar að tína jurtir úr náttúrunni og við 

borðum tortillakökur með. Í kvöldmat borðum við svo oftast chilipipar með tortillakökum,“ 

sögðu þau. „Svo förum við að sofa.“ Það sama tíðkaðist hjá okkur. Þetta fékk mig til að 

velta málunum fyrir mér. Ég get fullyrt að ég fékk enga formlega tilsögn um pólitískar 

skoðanir heldur reyndi ég að nota mína eigin lífsreynslu sem táknmynd fyrir stöðu annarra. 

Mér létti stórlega þegar ég komst að því að það var ekki bara ég sem var að kljást við þessi 

vandamál. Ég var ekki sú eina sem hafði áhyggjur af því að fullorðnast frá því að ég var lítil 

stelpa. Það reyndist vera áhyggjuefni allra frammi fyrir því  erfiða lífi sem beið okkar.  

Samtökin CUC
532

 komu fram á sjónarsviðið og æstu upp alla smábændur 

Gvatemala. Við áttuðum okkur á að rót vandans hjá okkur indíánum er arðrán. Að til væru 

ríkir og fátækir. Að hinir ríku arðræna hina fátæku, svita okkar og strit. Þess vegna verða 

hinir ríku ríkari. Sú staðreynd að ekki var hlustað á okkur hjá hinu opinbera og að við 

yrðum að krjúpa á kné gagnvart yfirvöldum er hluti af þeirri mismunun sem við indíánar 

búum við. Kúgun á menningu okkar felst í því að reynt er að bæla niður siði okkar til þess 

að samheldni okkar hverfi og samfélöginn flosni upp. Þetta gerist einkum þegar morðóðir 

herforingjar taka við völdum. Ég þekki ekki röð þeirra forseta sem hafa verið við völd frá 

upphafi. Ég þekki mest til þeirra sem voru við völd frá 1974 þegar herforinginn Kjell 

Laugerud komst til valda.
 533

 Hann kom í héraðið og sagði: „Við munum leysa deilurnar um 

landsvæðin því að jarðirnar tilheyra ykkur. Haldið áfram að rækta þau og ég mun skipta 

jörðunum.“ Við vorum algjörlega grunlaus... Meira segja ég var í miðjum skarkalanum 

þegar Kjell Laugerud kom. Svo sagði hann við okkur: „Faðir minn var pyntaður og settur í 

fangelsi. Mér urðu ljós öll kænskubrögð valdhafanna. Ég bar hatur í garð þeirra.“ Hann 

sagði svo: „Hvernig geta þeir talað um hungur þegar þeir sjúga daglega blóð úr félögum 

okkar?“  

Ég var virkilega reið yfir að geta ekki umgengist eldri bræður mína sem dóu úr 

hungri. Þeir dóu af vannæringu því að ekki var nægur matur á búgörðunum. Ef þeir hefðu 

fengið mat væru þeir hérna og deildu þessu lífi með okkur. Það var ekki ósk þeirra að 
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 Drykkur sem er búin til úr ristuðu maísmjöli sem blandað er saman við vatn, sykur og kakóduft.  
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 [Þýð.] Samtök sameinaðra bænda (Comité de Unidad Campesina). Samtökin voru stofnuð árið 1978. 

Helstu baráttumál þeirra er eignarréttur lands.  
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 Kjell Laugerud García var forseti Gvatemala frá 1974-1978.  
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yfirgefa þennan heim. Seinna fékk ég tækifæri til að kynnast öðrum indíánum, indíánum af 

Achi ættbálknum sem búa nálægt okkur. Ég fékk einnig tækifæri að kynnast indíánum af 

Mam ættbálknum. Indíánarnir sögðu við mig: „Hinir ríku eru vondir en það eru ekki allir 

ladinóar slæmir.“ Þá fór ég að hugsa: „Ætli það sé rétt að ekki séu allir ladinóar slæmir?“ 

Fyrir mér voru þeir allir vont fólk. Indíánarnir sögðu að með þeim byggju líka fátækir 

ladinóar. „Það eru til fátækir ladinóar og ríkir ladinóar. Það eru ríku ladinóarnir sem 

arðræna okkur. Fátæku ladinóarnir eru líka arðrændir.“ Á þennan hátt fór ég að skilgreina 

arðránið. Ég hélt áfram að fara niður á búgarðana en núna í þeim tilgangi að uppgötva sjálf 

hvort það væri rétt sem hinir indíánarnir sögðu. Á búgörðunum voru fátækir ladinóar. Þeir 

unnu sömu vinnuna og við. Börnin þeirra voru með útstæða maga eins og litlu systkinin 

mín. Þá hugsaði ég með mér að það væri ljóst að ekki væru allir ladinóar vont fólk. Ég 

reyndi að stofna til kynna við þá. Ég prófaði að hefja samræðu við ladinóa sem var 

augljóslega fátækur: „Þér eruð fátæklingur er það ekki?“ Ladinóinn ætlaði að slá mig utan 

undir og svaraði: „Hvað þykist þú vita um það indíánastelpa?“ Þá hugsaði ég með mér: 

„Hvernig get ég fullyrt að fátækir ladinónar séu sambærilegir við okkur fyrst að þessi sýnir 

mér höfnun?“ Ég taldi það ekki vera út af því að reynt hefur verið að einangra okkur líkt og 

það væru mörk á milli indíána og ladinóa. Ég vissi að okkur var hafnað af öllum ladinóum 

en ég fann ekki útskýringuna og á þessum tímabili olli það mér frekari heilabrotum. Ég hélt 

mig við þá hugmynd að allir ladinóar væru illmenni. Eitt skipti varði ég tíma með 

nunnunum og við heimsóttum þorp innan Uspantán umdæmisins. Það eina sem aðgreindi 

svæðin var að þar bjuggu fleiri ladinóar heldur en indíánar. Ein nunnan spurði lítinn strák 

hvort hann kæmi af fátæku fólki. Þá svaraði strákurinn:“ Við erum fátæk en við erum ekki 

indíánar.“ Ég hugsaði lengi um þetta svar en nunnan velti því ekki frekar fyrir sér. Hún hélt 

áfram að spjalla. Hún var útlendingur. Svo talaði hún við annan ladinóa sem sagði: „Já við 

erum kannski fátæk en við erum ekki indíánar.“ Fyrir mig var mjög sársaukafullt að 

samþykkja þá hugmynd að indíánar væru lægra settir en ladinóar. Ég var ennþá 

áhyggjufull... það eru mikil skil á milli okkar indíána og ladinóa og mér var ómögulegt að 

átta mig á þessari aðgreiningu. 

Heima í þorpinu héldum við áfram vinnu okkar. Ég hafði enn ekki áttað mig 

almennilega á því hverjir væru hinir raunverulegu óvinir okkar. Við fórum að gera 
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öryggisráðstafanir í þorpinu. Við lögðum gildrur samskonar þeim sem afar okkar og ömmur 

sögðu að forfeður okkar hefðu notað. Varðveisla aðferðanna mann fram af manni er 

vitnisburður um kænsku forfeðranna. Við sögðum að með þeim myndum við hefta hermenn 

landeigendanna ef þeir kæmu. Það var á þessum tímapunkti sem við ákváðum við að beita 

ofbeldi. Ég minnist þess að verkefni mitt í samfélaginu var að útskýra fyrir börnunum að 

það væri engin tilviljun að staða okkar væri erfið heldur væri hún tilkomin af ásetningi. Ég 

kenndi börnunum að verja sig gagnvart þessum veruleika og um leið að verja rétt foreldra 

okkar. Þetta var nokkurs konar pólitískt spjall sem ég átti með börnunum. Samt sem áður 

var ég ekki viss um pólitíska stöðu okkar. Mér fannst þó hvorki þörf fyrir spjall eða 

fræðslu. Þetta var ekki eins og að læra af bók því reynsla mín var sprottin úr þjáningunum. 

Ég hafði varla prófað að nota skó fyrr en ég varð fimmtán ára gömul. Þeir vörðu fætur mína 

fyrir hita og grjóti. Ég vissi samt ekki hvað ég átti að gera við skóna, halda þeim eða hafna.  

Stundum lá ég andvaka hugsandi um hvernig framtíðin yrði. Hvernig það yrði ef við 

indíánarnir stæðum allir upp og tækjum landið og uppskeruna af landeigendunum. Það yrði 

til þess að við yrðum drepin með vopnum.  

Ég átti stóra drauma. Þessir draumar voru auðvitað ekki gagnslausir. Draumarnir komu 

fram þegar við skipulögðum hlutina í sameiningu. Börnin þurftu að haga sér eins og 

fullorðnar manneskjur. Við konurnar þurftum að sýna í verki að við tilheyrðum 

samfélaginu við hlið feðra okkar, bræðra og nágranna. Við þurftum öll að sameinast, öll 

sem ein heild. Við héldum fundi. Við byrjuðum á því að fara fram á byggingu skóla fyrir 

samfélagið okkar því þar var enginn skóli. Við söfnuðum undirskriftum. Ég var virkur 

þátttakandi í þessu ferli. Það er ekki skrýtið enda var ég var einskonar leiðtogi þar sem að 

ég var að læra spænsku og vegna þess að ég var þekkt af kaþólsku prestunum og öðrum 

kunningjum föður míns. Ég bað um og fékk ráð hvaðanæva að. Vinur okkar úr bænum sem 

var ladinói afhenti föður mínum pening til heimilishaldsins. En við notuðum peninginn sem 

hann gaf okkur ekki fyrir heimilið heldur settum við hann í sjóð samfélagsins. Við höfðum 

nú þegar hafið skipulagða starfsemi. Við vorum strax búin að mynda hópa, það er að segja 

hópa af börnum, hópa af ungu fólki, hópa af konum og hópa af trúboðum.Við hófum að 

fræða alla þessa hópa til þess að átta okkur á hvað við værum að gera og til þess að allir 

lærðu spænsku. Síðdegis suma daga var börnunum kennd sú litla spænska sem ég kunni, en 
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þó ekki að skrifa því það kunni ég ekki. Ég talaði við þau á sama hátt og við spjöllum á 

okkar máli.  

Án þess að hika gerðist ég meðlimur í félagsskap sem samanstóð af bændum frá 

Huehuetenango
534

 og við störfuðum samkvæmt stefnuskrá. Þetta var í árslok 1977. 

Bændurnir fóru mjög leynt með þetta félag og við fórum niður á búgarðana til að funda. 

Félagar frá CUC fóru líka með fjölda vinnufólks þangað. Enn sem komið var hafði ég ekki 

öðlast mikla forystuhæfileika, hvorki sem indíáni, né sem kona, eða sem sveitakona og 

hvað þá sem kristin manneskja í baráttu fjöldans. Það varð til þess að ég fór að taka betur 

eftir. Faðir minn hélt áfram starfi sínu. Hann sagði: „Það eru bæði til ríkir og fátækir börnin 

góð. Hinir ríku hafa hagnast á því að taka allt frá forfeðrum okkar og á sama tíma nærast 

þeir á svita okkar. Þetta er engin tilviljun að við erum að upplifa þetta núna.“ Hinir ríku 

reyna að setja fyrir okkur hindranir. Það er að segja, hinir ríku koma þaðan sem yfirvöld 

ladinóanna hafa aðsetur, yfirvöld hinna ríku og landeigendanna. Hlutirnir voru farnir að 

skýrast fyrir okkur og eins og ég hef áður sagt var ekki erfitt fyrir okkur að skilja að við 

yrðum að berjast sem hópur því það var algjörlega eðlilegt, eitthvað sem við höfðum 

upplifað áður. 

Ég leitaði ráðlegginga á mismunandi stöðum. Það má ekki hundsa þá staðreynd að 

kaþólsku prestarnir hjálpuðu okkur mjög mikið. Þaðan af síður má ekki virða að vettugi allt 

hið góða sem þeir kenndu okkur því við lærðum margt af þeim, til að mynda að sameinast 

og deila svefnstað undir sama þaki sem samfélag. Kaþólska kirkjan kenndi okkur að það 

væri synd að drepa. Samt sem áður er sífellt verið að drepa fólk úr okkar röðum. Okkur var 

sagt að guð væri yfir öllu og að hjá honum væri ríkidæmi hinna fátæku. Þetta ruglaði mig í 

ríminu því að ég hafði verið trúrækin frá því að ég var lítil stelpa. Þar af leiðandi var ég 

með ýmsar óljósar hugmyndir í kollinum. Það er erfiðleikum háð að gera ítarlega grein fyrir 

því raunverulega ástandi sem alþýðan býr við. Eftir að hafa velt fyrir mér ýmsum þeim 

atriðum sem mér þóttu óljós spurði ég nunnurnar: „Hvað gerist ef við veitum hinum ríku 

mótspyrnu?“ Nunnurnar reyndu að beina spurningunni á aðrar brautir. Það var kannski með 

vilja gert. En enginn kom í veg fyrir efasemdir mínar. Ég var mjög áhyggjufull.  
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 Höfuðstaður Huehuetenango umdæmisins ber einnig sama nafn. Indíánar af Mam -ættbálknum halda þar 

til. 
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Á þessum tíma var ég álitin fullorðin kona í samfélaginu. Þjökuð af sektarkennd 

ljóstraði ég upp efasemdum mínum í von um að margir í samfélaginu hefðu svörin við 

þeim. Hugur þeirra var ómengaður af utanaðkomandi áhrifum því þetta fólk hafði aldrei 

farið út fyrir samfélagið. Öll höfðum við farið niður á búgarðana en þetta fólk hafði ekki 

farið í neinar skemmtiferðir. Að fara á pallbíl til borgarinnar líkt og ég gerði felur í sér 

umskipti sem valda indíánum þjáningu. Þess vegna skildu félagar mínir og þeir yngri 

ýmislegt betur en ég.  
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XXI 

CUC KEMUR FRAM Á SJÓNARSVIÐIÐ. KÚGUN INNAN QUICHÉ. 

RIGOBERTA HEFUR SPÆNSKUNÁM 

„Það hefur alltaf verið sagt: ‚Vesalings indíánarnir sem kunna ekki að 

tala spænsku.„ Þess vegna eru margir sem tala fyrir okkur. Því tók ég þá 

ákvörðun að læra spænsku.“ 

Rigoberta Menchú 

Þegar Kjell herforingi komst til valda, hóf hann að krefjast breytinga í landbúnaði. En áður 

en það gerðist, knúði hann fram kosningaúrslit sér í hag. Verkstjórarnir neyddu marga 

bændur á suðurströndinni til þess að kjósa Kjell. Þeir sögðu að hver sá sem ekki kysi myndi 

missa vinnuna. Þetta var sama aðferð og þeir höfðu áður notað en ég hafði ekki áttað mig á 

því fyrr. Á þessum tíma var Kjell með kosningaherferð í hinum ýmsu héruðum og 

sveitarfélögum og ég man að hann kom til Uspantán. Það var sunnudagur og við vorum í 

bænum. Kjell talaði fjálglega um að hann ætlaði að gefa öllum brauð og ætlaði að úthluta 

öllum jarðsvæði. Þeir tala um brauð því þeir átta sig ekki á að nota orðið tortilla. Oft vita 

þeir ekki einu sinni hvað indíánar borða. Við borðum maís og jurtir úr náttúrunni. Helsta 

næring okkar eru tortillakökur. En þegar þeir koma út á landsbyggðina þá bjóða þeir meira 

en tortillakökur, því þeir bjóða brauð. Þeir ætluðu semsagt að gefa okkur brauð, bæta 

heilsufar okkar, færa okkur skóla, nýja vegi og ýmsa aðra hluti sem þeir nefndu. Líka 

landsvæði. Þeir sögðu: „Landsvæðin tilheyra ykkur nú.“ Það átti að merkja að í 

framhaldinu yrðum við eigendur landsvæðanna. Þetta var árið 1974. Margir kusu. Ég mátti 

ekki kjósa því ég var ennþá of ung. Faðir minn, móðir og systkini mín kusu því þau trúðu 

að það væri lausn vandans. Svo kom Kjell og byrjaði að úthluta litlum landskikum. Áður 

var barátta á milli eiganda búgarðanna og samfélaganna. Ég hef þegar sagt frá því hvernig 

þeir tóku landsvæðið af okkur. Svo kom Kjell og leysti vandamálið. Hann skipti 

landsvæðunum okkar í litla skika og sagði að við værum eigendur þeirra. Hann var semsagt 

klókari en fyrirrennarar hans. Hver og einn fékk sinn landskika og nú áttum við okkar eigin 
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skika. Þeir voru um ein manzana
535

 á stærð. Kjell tókst að verða sér úti um fjármagn eftir 

öðrum leiðum. 

Á þessum tíma var INAFOR (Instituto Nacional de Forestación de Guatemala)
536

 

komið á fót. Stofnunin sér um verndun trjáa í Gvatemala. Hvað áttum við þá að gera? Ég 

man að við faðir minn vorum mjög áhyggjufull. Við máttum ekki höggva tré því nú áttum 

við okkar eigin landskika og máttum ekki fara út fyrir okkar eigið landsvæði. Við þurftum 

að fara til dómara til þess að sækja um leyfi til að kaupa tré og senda bréf til INAFOR: 

Hvert tré kostaði fimm quetzali og við notum eldivið til matargerðar. Við notuðum ekki 

ofna eða gas því við þekkjum ekkert slíkt. Margir bændur hjuggu tré, þá komu þeir frá 

INAFOR og bændurnir voru teknir til fanga af því þeir höfðu fellt tré.  

Svo fóru að koma upp vandamál á landskikunum á hásléttunni. Ekki má heldur 

gleyma að það komu einnig upp fjölmörg vandamál á búgörðunum eftir að Kjell tók við 

völdum. Bændur sem að stærstum hluta komu frá hásléttunni og þá aðallega frá Quiché 

héraðinu (þar sem CUC varð til), sameinuðust og mótmæltu stefnu INAFOR. Þeir 

mótmæltu breytingunum sem áttu sér stað í landbúnaðinum því verið var að reyna að stía 

okkur í sundur. Þökk sé samtakamættinum þá héldum við lífi. Þótt yfirvöld, einhver 

útlendingur, eða annar skipti landsvæðunum til að skilja okkur að, þá veit samfélagið að við 

þurfum að lifa sem ein heild. Því gerðist það í þorpinu að við aðskildum lítinn hluta 

landsins til að rækta maís og annað nauðsynlegt fyrir dýrin okkar, jafnvel þó landskikunum 

hefði verið skipt niður vegna landbúnaðarbreytinganna. Þessu fyrirkomulagi hafði verið 

þröngvað upp á okkur.Vegna þessa fóru margir bændur að mótmæla. Þeir mótmæltu einnig 

slæmum aðstæðum á búgörðunum.  

Á þessum tíma var komið fram við vinnumennina af mikilli grimmd. Þegar 

samfélagið fór að mótmæla þessum nýju áherslum í landbúnaði fann það einnig hjá sér hvöt 

til að mótmæla öðrum hlutum. Landeigendurnir höfðu lagaákvæðin í sínum höndum, við 

vorum hinir undirgefnu. Svarið sem við fengum frá þeim bar vott um yfirgang þeirra. Við 

skrifuðum bréf og sendum pappíra sem samfélagið skrifaði undir. Í þeim fórum við 

kurteisilega fram á að fá að höggva trén svo við gætum notað þau sem eldivið. INAFOR 
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sagði nei. Við yrðum að borga fyrir þau. Í mínu þorpi voru til dæmis tvo stór tré. Þegar við 

fórum til INAFOR til að falast eftir leyfi til að höggva annað þeirra þá þurftum við að borga 

fyrir það. En svo þegar kaupmennirnir komu til þess að höggva í stórum stíl og selja til 

útflutnings, þá fengu þeir frjálsar hendur um að höggva fimm til sexhundruð tré. Svona 

nokkuð gerir mann virkilega reiðan. Þar af leiðandi varð fólkið meðvitaðra um þær 

aðstæður sem við búum við. Safnað var undirskriftum til að senda til forsetaembættis 

lýðveldisins þar sem mótmælt var að eldiviðurinn væri tekin af okkur með þessum hætti. 

Við fengum ekkert svar. Við mótmæltum landskikunum sem okkur hafði verið úthlutað. 

Við vildum vera eigendur uppskerunnar og ekki vera skipt niður í spildur. Það kom heldur 

ekkert svar við því. Þess vegna fór meginþorri bændanna niður á strendurnar. Þar fékk fólk 

ögn meira fyrir vinnu sína og þar þurfti ekki eldivið. Þar þurfti ekki að sá. Þar sem svo 

margt fólk fór að fara niður á strandlengjuna fór að bera þar á atvinnuleysi. Í kjölfarið settu 

búgarðseigendurnir fram ýmis skilyrði eftir eigin hentisemi. Vegna þess hversu margt fólk 

sóttist eftir vinnu reyndist þeim auðvelt að segja upp tvö til þrjúhundruð bændum samtímis. 

Það voru aðrir sem gátu séð um vinnuna. Þeir misnotuðu einnig réttindi bænda til matar. 

Eigendur búgarðana framreiddu mat þegar þeim sýndist, en þegar þeir kærðu sig ekki um 

það þá fengu bændurnir ekkert. Slæm meðferð á búgörðunum varð meira áberandi og 

algengari en áður hafði þekkst. Þá komu samtökin CUC fram á sjónarsviðið í þeirri mynd 

sem við þekkjum þau í dag. Það sameinaði bændurna á hásléttunni og bændurna á 

strandlengjunni. Í upphafi voru þetta ekki formleg samtök með nafni og öllu því, heldur var 

þetta hópur sem samanstóð af fulltrúum samfélaga, grasrótarsamtökum og þvíumlíku. CUC 

sóttist eftir því að verða viðurkennd sem lögleg samtök. Þau fór með beiðni til 

forsetaembættisins og sóttu um leyfi til að titla sig sem samtök sem helguðu sig 

réttindabaráttu bænda. Tilvist CUC sem samtaka sem ver réttindi bænda var ekki samþykkt, 

þeir fengu ekki svar, en CUC hélt þó starfsemi sinn áfram. Um leið var farið að kúga 

stjórnendur þess, sérstaklega innan Quiché, þá ákvað CUC: „Fyrst þeir samþykkja okkur 

ekki sem samtök eða sem löggilda stofnun, þá bera þeir sjálfir ábyrgð á því að við verðum 

að ólöglegum samtökum.“ Þar af leiðandi fór starfsemi CUC fram í leyni.  
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Árið 1979 lét Kjell
537

 af embætti og Lucas García
538

 tók við. Lucas hagaði sér á 

sama hátt og fyrirrennari sinn. Hann heimsótti þorpin innan sveitarfélaganna og bauð okkur 

allt mögulegt. Líkt og Kjell lofaði hann vegum, skólum, kennurum, læknum og svo 

framvegis. Fólkið trúði engu sem hann sagði enda hafði það ekki fengið neitt. Við sögðum: 

„Núna koma aðrir lygarar sem halda áfram að blekkja okkur.“ Enginn vildi kjósa. Okkur 

var hinsvegar hótað því að níðst yrði á þorpunum okkar ef við kysum ekki. Fólkið var 

þannig tilneytt til að kjósa. Samt sem áður skilaði meiri hluti fólksins auðu eða atkvæði 

þeirra voru ógild. Þannig komst Lucas tók til valda. 

Árið áður þegar Kjell var við stjórn, höfðu 106 bændur verið myrtir í Panzós, sem er 

þorp innan Cobán umdæmisins
539

. Það gerðist 29. maí árið 1978. Panzós er þorp þar sem 

fannst olía og í kjölfarið voru bændurnir flæmdir burt af landsvæðum sínum. Þar sem 

bændurnir vissu ekki hvert þeir ættu að fara þá fóru þeir niður til bæjarins ásamt foringjum 

samfélaga sinna á skipulagðan hátt. Þetta voru indíánar af Keckchi-ættbálknum og herinn 

skaut þá niður líkt og fugla. Meðal þeirra sem létust voru karlar, konur og börn. Blóðið rann 

eftir aðalgötunni í Panzós. Við skynjuðum þetta sem árás á okkur öll. Það var eins og þeir 

væru að drepa okkur, eins og við værum sjálf að þjást þegar allt þetta fólk var drepið. Þetta 

komst í dagblöðin. Enginn skipti sér þó af dauða þessara bænda. Fólk hafði meiri áhuga á 

nýju ríkistjórninni og því gleymdist þessi atburður. Viðbrögð CUC voru: „Þetta er ekki 

réttlátt!“ Í kjölfarið urðu samtök þeirra þekkt sem Comité Unidad Campesina, samtök um 

réttindi bænda. Markmið okkar var að krefjast sanngjarnra launa frá landeigendunum, 

virðingar gagnvart samfélögum okkar og að komið væri fram við okkur á viðeigandi hátt 

sem manneskjur, en ekki skepnur. Við kröfðumst einnig virðingar gagnvart trú okkar, 

siðum og menningu. Mörg þorp innan Quiché gátu ekki haldið hátíðir sínar vegna þess að 

þau voru ofsótt og íbúar þeirra álitin uppreisnarseggir eða kommúnistar. CUC barðist gegn 

þessu. Í kjölfarið máttu þeir þola kúgun.Við héldum stóra kröfugöngu þar sem við komum 

CUC á framfæri. Í henni tóku karlmenn, konur og indíánabörn virkan þátt. CUC fylgir 

þeirri sannfæringu að það séu ekki bara við indíánarnir sem erum arðrændir í Gvatemala, 

heldur einnig bræður okkar, fátæku ladinóarnir. CUC ver réttindi bændanna og þess vegna 
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sameina þeir indíána og fátæka ladinóa. Innan samtakanna hófst því nánara samband milli 

okkar indíánanna og ladinóanna. 

Síðan CUC kom fram á sjónarsviðið hafa samtökin staðið fyrir verkföllum, 

kröfugöngum og barist fyrir sanngjarnari launum. Þeir náðu að hækka launin í þrjá komma 

tuttugu quetzali, sem í raun eru lægstu launin. Þrír komma tuttugu fyrir fjölskyldu sem þarf 

að fæða níu eða tíu börn er ekki sanngjarnt. Eigendur búgarðanna sögðu: „Það er í lagi.“ 

Þeir skrifuðu undir það að borga okkur lágmarkslaun; þrjá komma tuttugu. Það var sigur 

fyrir okkur að fá þau laun. En þegar á reyndi, þá borguðu eigendur búgarðanna ekki þessa 

upphæð. Þeir héldu áfram að borga vinnumönum sínum það sama: Einn quetzal komma 

tuttugu og fimm. Það sem eigendur búgarðanna gerðu var að krefjast meiri smáatriða í 

vinnunni. Í fyrsta lagi voru vinnukvótarnir hækkaðir og á sama tíma rukkuðu þeir fyrir hver 

mistök sem gerð voru. Nú mátti ekki fyrirfinnast fluga á laufblaði eða við stíga á það, 

annars þurftum við að borga fyrir plöntuna. Þetta reyndist bændunum erfitt. Við héldum 

áfram að koma með kröfur en við vissum ekki hvernig við áttum að bera okkur að. Það var 

okkur áfall þegar fyrstu félagarnir féllu. En við héldum áfram vinnu okkar.  

Það var árið 1978 sem Lucas García komst til valda. Hann var svo blóðþyrstur að 

kúgunin innan Quiché hófst þá fyrir alvöru. Hann fór um byggðina og hreinsaði til. Hann 

kom upp herbúðum í mörgum þorpanna og því fylgdu nauðganir, pyntingar og mannrán. 

Líka fjöldamorð. Þetta þurftu þorpin Chajul, Cotzal og Nebaj einnig að þola. Enn og aftur 

voru þau brotin niður. Það voru sérstaklega indíánarnir sem voru fórnarlömb kúgunarinnar. 

Á hverjum degi komu leynilegar fjöldagrafir í ljós á ólíkum svæðum landsins. Í þorpum var 

fólki rænt, það pyntað og í kjölfarið fannst fjöldi líka í einhverri fjallshlíðinni. Fólki var 

bent á að fara þangað til að finna fjölskyldumeðlimi sína. En það þorði ekki að fara að 

skoða líkin því þau vissu að ef þau færu þangað þá yrðu þau líka numin á brott. Svo líkin 

urðu þarna eftir. Gerð var fjöldagröf þar sem þeim var komið fyrir, enda voru þetta 

einskonar leynilegar grafir. Á þessum tíma gengu bændurnir og verkamennirnir til liðs við 

stéttarfélögin og tóku þátt í verkfalli námumannanna frá Ixtahuacán svæðinu árið 1977. 

Þetta var verkfall verkamannastéttarinnar þar sem landbúnaðarverkamenn og 

iðnaðarvinnumenn sameinuðust í baráttugöngu. Síðasta verkfallið var fjölmennt og mjög 
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mikilvægt. Það var verkfall sjötíu þúsund bænda frá suðurströndinni. CUC sá um 

skipulagningu þess.  

Mér voru falin mörg verkefni og ég varð ein af leiðtogum samtakanna. Ég ferðaðist 

á milli ólíkra staða og dvaldi með mismunandi þjóðarbrotum á hásléttunni. Ég gisti heima 

hjá félögum hér og þar. Það sem reyndist mér erfiðast var að við skyldum ekki hvort annað. 

Þeir töluðu ekki spænsku og ég kunni ekki þeirra tungumál. Mér fannst ég var vanmáttug 

gagnvart þessu og velti fyrir mér hvernig á þessu stæði. Þetta eru skil sem hefur verið 

haldið við sérstaklega til þess að við indíánarnir getum ekki sameinast, til þess að við 

indíánar getum ekki rætt vandamál okkar. Þessi skil hafa aldeilis haft áhrif! Núna vissi ég af 

hverju þetta var svona. Ég byrjaði að læra tungumálin mam, cakchiquel og tzutuhil. Ég 

lagði mig fram um að læra þessi tungumál. Til viðbótar þurfti ég að læra spænsku. Ég talaði 

ekki endilega rétt og ég gerði ansi margar vitleysur! Ég kunni hvorki að lesa eða skrifa svo 

að mín aðferð við námið var að hlusta og leggja á minnið líkt og af snældu. Hin tungumálin 

lærði ég á sama hátt og spænskuna þar sem ég gat ekki heldur skrifað þau. Á tímabili 

ruglaði ég öllu saman. Að læra að lesa og skrifa, læra spænsku og þrjú önnur tungumál fyrir 

utan mitt eigið var mjög ruglingslegt. Ég fór því að velta fyrir mér hvort ekki væri betra að 

læra fyrst eitt tungumál og svo annað. Þar sem spænska er tungumál sem sameinar okkur 

öll, hvers vegna ætti ég þá að læra öll tuttugu og tvö tungumálin sem fyrirfinnast í 

Gvatemala? Það var ekki hægt og þetta var heldur ekki rétti tíminn til þess. 

Á þessum tíma fór ég út um allt. Ég fór niður á ströndina í pólitískum tilgangi. Mitt 

hlutverk var að sameina fólkið og fá það til að skilja mig með því að segja frá fortíð minni. 

Ég deildi sögu minni og sagði frá ástæðum þjáninganna sem við höfum þurft að þola og 

fátæktinni. Um leið og maður hefur verk að vinna og ber ábyrgð þá reynir maður að gera 

eins vel og maður getur. Sjálf hef ég upplifað mikla þjáningu. Ég vil ekki að samfélagið 

þurfi að halda áfram að þjást. Ég hafði ýmis sambönd og þurfti að sinna ýmsum erindum. 

Mér var falið að flytja gögn, tæki, dreifibréf og texta á milli staða til þess að fræða fólkið. 

Ég man að textana notaði ég að hluta til við að læra spænsku. Einnig til þess að læra lesa og 

skrifa. Textunum fylgdu teikningar og skýringarmyndir. Það er að segja, þetta voru ekki 

bara stafir á blaði enda höfðu stafir litla merkingu fyrir mér og ég skildi ekki vel hvað þeir 

táknuðu. Á sama tíma fékk ég tækifæri til að fara í klaustur þar sem nunnurnar kenndu mér 
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að lesa og skrifa. Þær kenndu mér líka spænsku. Líkt og ég hef áður sagt þá eru ekki allir 

prestar þannig að þeir skynji ekki raunveruleikann og þjáningu alþýðunnar. Margir þeirra 

bera ást til fólksins og hlýhug til hvers og eins okkar og styðja okkur í því að finna lausnir. 

Þess vegna á ég góðar minningar af mörgum þeirra sem hjálpuðu mér og leiddu mig áfram 

líkt og óreynt barn sem þarfnaðist leiðsagnar. Ég var full löngunar að gera mitt besta og 

fræðast. Þess vegna segi ég að ég hafi lært ýmislegt á lífsleiðinni. Einstaklingur þarf samt 

sem áður að sigrast á mörgum áskorunum í lífinu. Þarna var nauðsynlegt fyrir mig að læra 

spænsku. 
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XXII 

RIGOBERTA HELDUR ÁFRAM STARFSEMI Í ÖÐRUM SAMFÉLÖGUM. 

SAMSKIPTI VIÐ LADINÓA 

„Þeir sem eru þess verðugir hafa fengið að heyra um 

leyndarmál okkar. Aðeins þeir eiga skilið að hafa 

þekkingu á ritlistinni, aðrir ekki.“ 

Popol Vuh 

Árið 1979 héldum við áfram stefnumótun meðal fólksins. Ég man að ég hafði ekkert heyrt 

um afdrif foreldra minna eftir kveðjustundina í þorpinu og ég vissi ekki hvar þau væri að 

finna. Þau vissu heldur ekkert um mig. Við hittum þau ekkert í langan tíma. Ég ferðaðist á 

búgarðana og á aðra staði en ég gat ekki snúið aftur heim til fólksins míns því líkt og 

foreldrar mínir þá var ég ofsótt. Við dvöldum með öðru fólki, meðal félaga úr öðrum 

ættbálkum og meðal þeirra mörgu vina sem ég hafði eignast í samtökunum. Það var nánast 

eins og ég byggi með systkinum mínum og foreldrum því allir sýndu mér mikla ástúð. Við 

sáum um stefnumótun fyrir samtök verkafólks af suðurströndinni, á ökrunum þar sem 

sykurreyrinn var skorin og á kaffi- og bómullarökrunum. Þeir samþykktu að dreifa út 

boðskapnum þegar þeir færu aftur á hásléttuna til þess að virkja alla íbúanna. Þar sem 

stærstur hluti þeirra voru indíánar og fátækir ladínóar þá var ekki ástæða til fræðslu um 

ástandið þar sem við vorum öll í sömu sporum. Starfsemi okkar gekk vel. Það kom fljótt að 

því að tíminn reyndist ekki nægur. Við fórum frá einum stað yfir á næsta, fluttum gögn og 

annað á milli. Það var gert svo að aðrir þyrftu ekki taka óþarfa áhættu. Við vorum þegar í 

hættu því óvinurinn þekkti okkur. Ég fór frá einu héraði til þess næsta og gisti á 

mismunandi stöðum.  

Allt þetta krafðist íhugunar því enn og aftur var ég á mörkum tungumála. Við 

skyldum ekki hvort annað og ég hafði mikla löngun til þess að tala við alla og vera náin 

kvenfólkinu líkt og minni eigin móður. En ég gat ekki talað við konurnar því þær skyldu 

mig ekki og ég skyldi þær ekki. Svo ég hugsaði með mér: „Við getum ekki haldið svona 

áfram, við verðum að starfa hér á þann hátt að fólk geti skilið jafningja sína, þannig að það 

geti talað við hvert annað.“ Ég einbeitti mér að því að kynnast nánar kvenkyns félögum 
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mínum og kenna þeim það litla sem ég kunni svo þær gætu orðið leiðtogar sinna samfélaga. 

Ég man að við ræddum ýmsa hluti, um stöðu okkar sem konur og um stöðu okkar sem ungt 

fólk. Við komust að þeirri niðurstöðu að við hefðum ekki átt æsku eða unglingsár því þegar 

við þóttum nægilega þroskaðar þá vorum við orðnar ábyrgar fyrir því að fæða öll yngri 

systkini okkar, líkt og við ættum sjálfar mörg börn.  

Stundum dvaldi ég heima hjá öðrum félögum. Ég man sérstaklega eftir þorpi innan 

Huehuetenango þar sem ég dvaldi heima hjá einum þeirra. Hann átti tíu börn. Ég gerði þau 

mistök að fara þangað án þess að taka með mér teppi til að breiða yfir mig. Ég tók aðeins 

með mér lak og ekkert annað til þess að sofa með um nóttina. Ég hafði ekki velt því frekar 

fyrir mér enda hélt ég að við byggjum öll við sömu aðstæður. Ég kom í þetta þorp á 

hásléttunni og það var svo kalt, þvílíkur kuldi! Það var virkilega kalt! Ég vonaði að fólkið 

myndi kannski lána mér flík eða efnisbút til að breiða yfir mig. Svo kom nóttin og þegar ég 

sá að fólkið hafði ekkert til að breiða yfir sig þá varð ég áhyggjufull. Hvernig áttum við að 

geta sofið um nóttina? Það var svo kalt! Hundar fóru stöðugt inn og út úr húsinu því það 

var opið. Svo ég spurði: „Ætlum við að vera hér?“ Ég hugsaði með mér að við gætum farið 

og safnað sprekum úr fjallinu til þess að kveikja upp og hlýja okkur. Það var reyndar orðið 

of seint að velta því fyrir sér en þau höfðu safnað saman mikið af laufum... Allir lögðust 

niður umhverfis bálið, sofnuðu og ég hugsaði með mér hvert ætti ég að fara. Ég lagðist svo 

niður hjá þeim. Um miðnætti varð svo skelfilega kalt að við vorum næstum helköld! Fólkið 

vaknaði við kuldann og sagði: „En hvað það er kalt.“ „Já,“ sagði ég og kjálkinn var stífur af 

kulda. Mér hafði aldrei áður orðið jafn kalt. Þó að ég komi líka frá hásléttunni þá hef ég 

aldrei upplifað svona mikinn kulda. Fólkið stóð upp og hreyfði sig og fór svo aftur að sofa. 

Þetta fékk mig til að velta fyrir mér hversu mikið mannfólkið getur þolað. Oft segir fólk að 

það geti ekki umborið eitthvað en gerir það samt. Það var í lagi með börnin sem lágu 

hljóðlát á gólfinu. Fólkinu þótti mjög vænt um mig og litu á mig sem foringja. Þau sögðu 

við mig: „Hérna er strámotta sem þú getur setið á.“ Mér fannst ég ekki getað notað mottuna 

því ég myndi skammast mín fyrir það. Þar að auki leit ég svo á að við værum öll jöfn og að 

við hefðum öll sama rétt til að nota hana. Ég sagði við manninn að ég skammaðist mín fyrir 

alla fyrirhöfnina sem þau sýndu mér því ég væri líka fátæk, kæmi úr sveit og byggi við 

svipaðar aðstæður. Ef við vildum að jafnfræði ríkti meðal allra, þá yrðum við að tileinka 
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okkur það að deila með öðrum. Mér fannst ekkert að því að deila mottunni með börnunum 

enda átti ég ekki skilið að nota hana ein. Þetta fékk mig til að hugsa og ég sagði að heima 

hjá mér þá væri strámottur fyrir hvern og einn. Það var til marks um að ég hafði aldrei búið 

við jafn slæmar aðstæður og þetta fólk. Þannig uppgötvaði ég margt af því sem aðrir þurftu 

að búa við en ekki ég. Ég reiddist yfir þessu. Ég hugsaði um allt ríka fólkið sem sóaði heilu 

rúmunum þar sem ekki nægir þeim að eiga eina dýnu heldur þurfa þau tvær eða þrjár í hvert 

rúm. Hér væri ekki einu sinni strámotta handa öllum til að sofa á. Þetta fékk mig til að velta 

vöngum enn frekar. Svona var þetta hjá mörgu af því fólki sem ég gisti hjá. Ég gisti á 

hverjum stað eina til þrjár nætur. Svo fór ég á aðra staði til að gegna starfi mínu. Ég var 

ánægð með þetta fyrirkomulag. 

 Eitt sem ég vil taka fram er að ég eignaðist góðan vin. Það var maður sem kenndi 

mér spænsku. Hann var ladinói, kennari sem var stuðningsaðili CUC. Auk þess að kenna 

mér spænsku aðstoðaði hann mig við ýmislegt. Við vorum vön að hittast leynilega því 

annað var ekki í boði á staðnum þar sem hann bjó. Þessi félagi kenndi mér margt, meðal 

annars að bera hlýhug til ladinóana. Hann kenndi mér að endurmeta ýmsar hugmyndir 

mínar eins og t.d. að allir ladinóar væru slæmir. Hann kenndi mér ekki með hugmyndum 

sínum heldur með framkomu í samskiptum sínum við mig. Á þessum tíma vorum við farin 

að spjalla næturlangt. Þetta var á þeim tíma þegar við hófum stuðning við baráttu bænda og 

héldum uppi skipulagðri starfsemi. Ef staðið er fyrir verkfalli þá er það meðal allra 

verkamanna. Ef haldin er fundur skipta skoðanir fólksins máli. Það féll mér í hlut að taka 

saman skoðanir allra félaganna sem ég var í samskiptum við innan þess svæðis sem ég var 

stödd á hverju sinni. Svo átti ég að koma þeim á framfæri við yfirstjórn héraðsins. Svo var 

þeim komið áleiðis til yfirstjórnar á landsvísu þar sem málin voru rædd meðal félaganna. 

Kynnin af ladinóanum félaga mínum fengu mig til að átta mig betur á þessari áhrifamiklu 

aðgreiningu sem komið hefur verið á milli indíána og ladinóa. Þetta fyrirkomulag hefur 

aðskilið okkur og þess vegna höfum við ekki áttað okkur á að margir ladinóar búa einnig 

við jafn slæmar aðstæður. 

Í kjölfarið fór ég að umgangast meira félaga mína sem voru ladinóar og við fórum 

að tala mikið saman. Innan samtakanna eru bæði indíánar og fátækir ladinóar. Við hófum 

því að tengja þá staðreynd við það sem samtökin áttu að standa fyrir. Ég man eftir að hafa 
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átt langar samræður við ladinóa. Ég man sérstaklega eftir því þegar við fórum að beita 

sjálfsgagnrýni sem ég held að eigi sér stað í öllum byltingarsinnuðum baráttuhópum til þess 

að umbætur verði meiri. Þegar ég benti í fyrsta skipti á mistök hjá félaga sem var ladinói þá 

leið mér ömurlega því aldrei nokkurn tíma hafði ég gagnrýnt ladinóa. Sérstaklega þar sem 

ég hef sjálf fundið fyrir niðurlægingunni á eigin skinni því alla tíð hefur maður verið 

uppnefndur skítugur indíáni. „Málið er að hún er indíáni,“ er sagt á móðgandi hátt. Svo það 

að gagnrýna ladinóa var eins og að setja upp grímu og gera eitthvað ósvífið án þess að 

iðrast. Gagnrýni mín var þó uppbyggjandi. Það var í þeim tilgangi að leiðrétta félagann og 

ég tók á móti gagnrýni hans á mig. Þetta var eitt af því fyrsta sem mér þótti erfitt að 

meðtaka í baráttu okkar.  

Eins og ég sagði, þá er ég ekki bara talsmaður indíána heldur einnig menningar 

frumbyggja. Ég er talsmaður frumbyggja fram í fingurgóma og ég ver allt það sem 

viðkemur menningu forfeðra minna. Ég skildi það hinsvegar ekki á réttan hátt til að byrja 

með því aðeins með því að tala saman getum við skilið hvort annað. Það er eina leiðin til 

þess að leiðrétta hugmyndir okkar. Smátt og smátt áttaði ég mig á kringumstæðum þar sem 

við þurftum að sýna félögum okkar ladinóunum skilning. Á sama hátt þurftu þeir einnig að 

virða okkur indíána. Ég hef nefnilega hitt marga félaga sem eru ladinóar sem lifa við jafn 

slæmar aðstæður og við. En þeir álíta sig samt vera ladinóa og þar sem þeir eru ladinóar 

skynja þeir ekki að fátæktin er okkur sameiginleg. Smátt og smátt fórum við að ræða ýmis 

mikilvæg málefni og við áttuðum okkur á því að rót vandans liggur í eignarhaldi 

landsvæðanna. Stærstu auðlindir landsvæða sem við byggjum eru í eigu nokkurra 

einstaklinga.  

Þessi vinur minn og félagi hafði sýnt hinum fátæku mikinn stuðning. Ég verð samt 

að viðurkenna að hann var af millistétt. Hann hafði tök á að mennta sig, útskrifast með 

prófgráðu og allt í þeim dúr. En hann áttaði sig fullkomlega á því að hann þurfti að deila 

öllu sínu með þeim fátæku, sérstaklega þekkingu sinni. Honum fannst gaman að vera 

stuðningsaðili en hann vildi ekki vera félagi í CUC því hann sagðist ekki eiga það skilið að 

kalla sig bónda þar sem hann væri menntamaður. Hann viðurkenndi vangetu sína gagnvart 

reynslu sem bændur og fátæklingar þekkja til. Hann sagðist ekki geta talað um hungur á 

sama hátt og bændurnir. Ég man að þegar við fullyrtum að rót vandans væru landsvæðin og 
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verið væri að arðræna okkur skynjaði ég það sem sérstaka stöðu að vera indíáni. Fyrir utan 

það að vera misnotuð sem vinnuafl þá var mér líka mismunað samfélagslega. Það var enn 

ein ástæðan fyrir að berjast af svo miklum viljastyrk. Ég fór að hugsa um barnæsku mína, 

t.d. þegar við fórum á markaðinn. Við töluðum ekki spænsku og vorum blekkt þegar þeir 

keyptu vörur af okkur. Stundum gerðist það að þeir sögðust hafa borgað t.d. fyrir 

nýrnabaunirnar og jurtirnar sem þeir keyptu af okkur á markaðinum. En þegar við komum 

heim og fórum að reikna þá stemmdi upphæðin ekki. Á þann hátt vorum við misnotuð og á 

sama tíma upplifðum við mismunun því við vorum ófróð. 

Ég lærði ýmislegt af ladinóunum. Aðallega þá áttaði ég mig betur á vandamáli 

okkar og að það félli í okkar hlut að leysa vandann. Stundum var það þannig að það braust 

út rifrildi því indíánarnir og ladinóarnir skildu ekki hvern annan. Aðskilnaðurinn milli 

indíána og ladinóa í Gvatemala hefur stuðlað að þeim aðstæðum sem við lifum við. Það er 

nokkuð ljóst að innra með okkur hefur það haft djúpstæð áhrif. Ladinóarnir eru mestísar, 

þ.e.a.s. afkomendur Spánverja og indíána sem tala spænsku. Þeir eru í minnihluta og 

hlutfall indíána er mun hærra. Sumir segja að hlutfall indíána sé um 60% af íbúafjölda, 

aðrir tala um 80%. Við höfum ekki nákvæma tölu fyrir það vegna þess að sumir indíánar 

nota ekki lengur sinn hefðbundna fatnað og hafa glatað móðurmáli sínu. Þess vegna eru 

þeir ekki lengur álitnir indíánar. Svo eru til indíánar af millistétt sem hafa sagt skilið við 

sínar hefðir. Þeir eru heldur ekki álitnir vera indíánar. Samt sem áður álítur þessi 

minnihlutahópur ladinóanna sig vera af æðra blóði og lifir við meiri lífsgæði á meðan 

indíánar eru álitnir vera á sama stigi og dýr. Þarna á mismununin upptök sín. Ladinóarnir 

reyna að brjótast út úr skelinni sem fylgir því að vera börn indíána og Spánverja og vilja því 

vera álitnir öðruvísi. Þeir vilja ekki vera af blönduðu blóði. Þeir tala ekki lengur um neitt 

sem viðkemur blöndun. Á meðal þeirra á sér líka stað mismunun; Hún er á milli ríku 

ladinóanna og þeirra fátæku. Fátæku ladinóarnir eru álitnir letingjar, fólk sem vinnur ekki, 

sefur bara og hefur ekki gaman af lífinu. Á milli okkar indíána og fátækra ladinóa er svo 

enn til staðar þessi mikli aðgreiningur. Þó að þeir lifi við ömurlegustu aðstæður sem 

fyrirfinnast þá álíta þeir sig vera ladinóa. Að vera ladinói er talið til mikilla forréttinda því 

það táknar að maður er ekki indíáni. Þannig hefur hátterni og hugsunarháttur þessara ólíku 

hópa verið aðskilinn. Ladinóarnir sækjast eftir framförum, þeir leita eftir því að komast út 
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úr skelinni. Þeir vilja vera indíánunum æðri, jafnvel þótt þeir séu fátækir og misnotaðir líkt 

og við. Á markaðinum þá myndi ladinói til dæmis ekki ræna af öðrum ladinóa líkt og hann 

myndi gera við indíána. Ladinói gæti jafnvel móðgað fína frú, en það myndi indíáni aldrei 

gera. Ladinóar búa yfir ýmsum aðferðum til að koma máli sínu á framfæri og ef þeir fara til 

lögfræðings þá þurfa þeir ekki milligöngumann. Það er að segja, ladinóar hafa margvíslegt 

aðgengi sem við höfum ekki. Þess vegna hafna fátækir ladinóar indíánum. Það þykir 

eðlilegt að sjá ladinóa sem farþega í pallbíl.
540

 Ef indíáni stígur upp í bílinn þá finnst öllum 

það viðbjóðslegt. Við erum álitin óhrein, verri en dýr, eins og skítugir kettir. Ef indíáni 

kemur nálægt ladinóa þá yfigefur ladinóinn svæðið svo hann þurfti ekki að vera nálægt 

indíánanum. Við finnum vel fyrir þessari höfnun. En ef einhver sér þær aðstæður sem 

fátækir ladinóar búa við og svo okkar þá er enginn merkjanlegur munur, þær eru eins. 

Þegar ég var lítil þá velti ég þessu mikið fyrir mér: „Hvað er það sem ladinóar hafa umfram 

okkur?“ Ég bar mig saman við þá: „Eru einhverjir líkamshlutar þeirra öðruvísi en okkar?“ 

Kerfið viðheldur þessari stöðu; það gerir sitt til að aðgreina indíána frá ladinóum. Á öllum 

útvarpsstöðvum er sent út á spænsku. Indíánar hafa ekki aðgang að útvarpi. Svo þótt við 

séum öll fátæk þá skiljum við ekki hvort annað.  

Ég fór að skynja betur stöðu okkar. Ég áttaði mig á að þrátt fyrir erfiða reynslu mína 

og ástúð gagnvart öllum félögunum og samfélaginu þá reyndist mér erfitt að samþykkja 

ýmislegt. Ég fór að gangast við viðhorfum mínum sem reyndust vera mjög formföst. Það 

var mismununin sem hafði einangrað mig algjörlega frá heimi félaga okkar ladinóanna. Ég 

hafði ákveðin viðhorf sem ég talaði ekki um, en samt voru þau þarna og trufluðu mig eftir 

að ég hafði endurtekið aftur og aftur með sjálfri mér: „Málið er að þeir eru ladinóar, þeir 

skilja ekki vegna þess að þeir eru ladinóar.“ En með tímanum fórum við að skilja hvort 

annað með því að tala saman. Svo kom að því að tvö okkar þurftum að skila af okkur 

verkefnum, einn félagi sem var ladinói og svo ég, indíáninn. Mér fannst ótrúlegt að vera á 

gangi með ladinóa eftir að mér hafði verið sagt að indíánar hefðu verið einangraðir svo 

lengi. Þetta var nánast eins og í draumi og ég varð mjög feimin við hann til að byrja með. 

Smátt og smátt fórum við að spjalla eftir því sem við kynntumst betur. Til þess að koma á 

breytingum þurftum við indíánar og ladinóar að sameinast. 

                                                           
540

 Í Gvatemala er algengt að pallbílar séu notaðir sem almenningsfarartæki sem flytja fólk á milli staða. 
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 Það sem ladinóarnir mátu mest í mínu fari var þekking mín á sjálfsvörnum, 

flóttaleiðum og á gildrum ættbálksins. Ég gat frætt aðra félaga um það. Svo kom að 

innleiðingu minni í samtökin. Vegna þátttöku minnar sem konu, sem trúaðrar manneskju og 

sem indíána í baráttunni var mér fengin ábyrgð í samræmi við hæfni mína. Ég hafði 

heilmikla ábyrgð að bera. Þannig var það líka með föður minn. Þau fáu skipti sem við 

hittumst þá sagði hann mér frá reynslu sinni: „Nú hef ég umsjón yfir heilli byggð og ber 

ábyrgð á ladinóum og indíánum. Ég kann hvorki að lesa né skrifa. Ég kann heldur ekki 

spænsku fullkomlega. Mér hefur fundist ég vera gagnslaus. Samt sem áður þá veit ég að 

reynsla mín er mikils virði og henni þarf að deila með öðrum.“ Þetta staðfesti enn vissu 

mína um að tilgangur baráttunnar væri að eyða staðalmyndum sem búnar hafa verið til um 

okkur, hinum gífurlega menningarmismun og skilunum á milli hinna ólíku þjóðfélagshópa. 

Þannig gætum við indíánar skilið hvern annan þrátt fyrir að við höfum mismunandi aðferðir 

við að tjá trúarbrögð okkar og hvernig við iðkum trúna. Menning okkar er samt sú sama. Ég 

uppgötvaði að við indíánar eigum eitthvað sameiginlegt þrátt fyrir aðgreininguna sem 

myndast vegna ólíkra tungumála, þjóðfélagshópa og vegna mismunandi klæðaburðar. 

Maísplantan er undirstaða menningar okkar. Frá og með þessu var ég orðin menntuð kona. 

Þó ekki í þeim skilningi að ég væri með háskólagráðu og alls ekki vegna þess að ég væri 

vel lesin. Ég þekkti hinsvegar sögu fólksins míns og sögu félaga frá ólíkum þjóðarbrotum. 

Ég kynntist mörgum þessara hópa náið og þeir kenndu mér heilmikið, þar með talið margt 

af því sem ég hafði þegar gleymt.  

 Svo kemur árið 1979. Við vorum með stór verkefni á suðurströndinni og hásléttunni 

og höfðum umsjón með baráttu fólksins á þessum stöðum. Samtökin voru ekki lengur eins 

og lítið fræ. Þau höfðu unnið hug og hjörtu megin þorra þeirra Gvatemalabúa sem fylla 

raðir bænda, indíána og fátækra ladinóa. Við ferðuðumst um hásléttuna, fórum niður á 

suðurströndina og hófum einnig að starfa í austurhluta landsins. Mikilvægt er að hafa í huga 

að í austurhlutanum eru ekki lengur neinir indíánar. Þeir hafa sagt skilið við sinn 

hefðbundna klæðnað og tungumál; þeir tala indíánamál sín ekki lengur. Aðeins hinir elstu 

tala ennþá slangur í tungumálinu chorti. Ég varð virkilega reið yfir því að þetta fólk hefði 

glatað hefðum sínum og menningu. Það vann líka á búgörðum. Eða voru verkstjórar þar, 

umsjónarmenn, hermenn eða herlögreglumenn. Þetta fékk mig til þess að velta vöngum. 
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Þeir vildu í raun ekki gegna þessum störfum og þeir höfðu verið leiknir hart. Mér varð 

hugsað til föður míns þegar hann sagði: „Börnin góð, ekki sækjast eftir því að ganga í skóla 

því þar er menningararfleifð okkar tekin frá okkur.“ Fólkið í austurhlutanum hefur aðgang 

að litlum einkaskólum en samt ekki að frekari menntun. Einhverjir eiga pening en stærstur 

hlutinn nær aðeins að klára annan bekk, þriðja- eða í mesta lagi sjötta bekk barnaskóla. 

Hugsunarháttur þeirra er öðruvísi en okkar því þrátt fyrir að þau séu fátæk þá höfum við 

indíánar ekki einu sinni séð kennara. Ég þakkaði guði fyrir að foreldrar innan samfélags 

okkar samþykktu ekki byggingu skóla eða komu kennara sem myndu þurrka menningu 

okkar burt. Stundum hlustaði ég á kennsluaðferðir kennara og hvernig menntun væri háttað 

í þorpunum. Þeir sögðu að koma Spánverja táknaði landvinninga og táknaði mikinn sigur. Í 

raunveruleikanum sýndi sig hinsvegar að svo var ekki. Þeir sögðu að indíánar kynnu ekki 

að berjast og að margir þeirra hefðu látið lífið af því þeir drápu hestana en ekki þá sem sátu 

þá. Allt þetta gerði mig reiða en ég þagði yfir reiði minni á meðan ég var að fræða fólk á 

öðrum stöðum. Þetta kenndi mér að þó einstaklingur læri að lesa og skrifa, þá eigi hann 

ekki að samþykkja þau ósannindi sem honum eru kennd. Ættbálkar okkar eiga ekki hugsa 

eins og yfirvöld gera. Við eigum ekki að láta aðra taka ákvarðanir fyrir okkur.  

 Við kunnum að velja það sem gagnast fólkinu okkar í raun og veru. Við uppgötvum 

það í lífinu. Þetta er það sem tryggt hefur tilvist okkar, annars værum við ekki til ennþá. 

Við höfum hafnað öllum stefnumarkmiðum sem einræðisstjórnin hefur reynt að koma á. 

Það var að sjálfsögðu ekki bara ég sem stóð fyrir þessu, við gerðum þetta í sameiningu. Það 

er samkvæmt þeim niðurstöðum sem samfélagið hefur komist að. Það var samfélagið sem 

kenndi mér að virða það sem þarf að halda leyndu. Svo lengi sem við erum til mun svo 

verða og það munu komandi kynslóðir einnig gera. Það er allavega stefna okkar.  

Þegar við hófum skipulagða starfsemi þá byrjuðum við að notast við allt það sem 

höfðum haldið leyndu. Til dæmis gildrurnar okkar. Ef kaþólskur prestur kom í þorpin þá 

þögðu allir indíánarnir á meðan. Við kvenfólkið huldum okkur með sjölunum og 

karlmennirnir lutu höfði. Þannig leit út fyrir að við værum ekki að velta neinu fyrir okkur. 

En þegar við indíánarnir erum saman komnir þá rökræðum við, hugleiðum og skiptumst á 

skoðunum. Málið er að þar sem okkur hefur aldrei verið gefið tækifæri til þess að tala, segja 

skoðanir okkar eða lýsa sjónarhorni okkar þá hefur það ekki haft mikla þýðingu að rödd 
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okkar heyrist. Ég trúi því að við höfum haft vit á að velja það sem tilheyrir okkur og við 

höfum barist fyrir því. Eins og ég hef áður sagt þá er líf hvers og eins mikils virði, til dæmis 

líf trjáa. Allt líf sem fyrirfinnst í náttúrunni er okkur mikilvægt en þó sérstaklega 

mannslífin. Þess vegna er það svo að þegar aðstæður krefjast þess að við verjum líf okkar 

þá erum við tilbúin að gera allt sem þarf, jafnvel þó það þýði að við verðum að varpa 

hulunni af leyndarmálum okkar.  

Þar af leiðandi eru indíánar álitnir einfaldir. „Þeir geta ekki hugsað og kunna 

ekkert,“ er sagt. Við höfum hulið sjálfsmynd okkar af því við þurftum að veita viðnám og 

vernda það sem einræðisstjórnin hefur viljað taka af okkur. Það gæti verið í gegnum 

trúarbrögð, með skiptingu landsvæða, með skólakerfinu, með bókum, útvarpi og ýmsum 

öðrum nýjungum. Þannig hafa þeir viljað kynna fyrir okkur ýmislegt og um leið hafa af 

okkur það sem tilheyrir okkar eigin menningu. Þess vegna höfum við varðveitt helgisiði í 

tengslum við trúarbrögð okkar. Af hverju samþykkjum við ekki kaþólska trú sem einu 

leiðina að guði? Spyrja má af hverju trúarlegar athafnir okkar eru ekki einungis að kristinni 

fyrirmynd? Svarið er að við höfum ekki viljað það því þetta er aðeins ein af þeim aðferðum 

sem notuð er til þess að taka burt það sem tilheyrir okkur.
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XXIV 

KRÖFUGANGA BÆNDA TIL BORGARINNAR. SPÆNSKA 

SENDIRÁÐIÐ TEKIÐ YFIR. FAÐIR RIGOBERTU, VICENTE 

MENCHÚ, LÆTUR LÍFIÐ. 

„Faðir minn sagði: Til er fólk sem er ætlað að fórna blóði sínu. Svo eru 

aðrir sem ætlað er til að sýna styrk sinn. Við skulum sýna styrk okkar á 

meðan við erum fær um það.“ 

Rigoberta Menchú 

Í nóvember árið 1979 hitti ég föður minn fyrir einskæra tilviljun. Ég hafði farið til Quiché 

þar sem til stóð að halda fund. Þetta var fundur leiðtoga samtakana CUC sem komu frá 

mismunandi stöðum og mér hafði verið boðið á þennan fund. Þegar ég sá föður minn varð 

ég glöð. Frammi fyrir öllum félögunum sagði hann: „Þessi illa upp alda dóttir mín hefur 

alltaf reynst góð dóttir.“ Svo bað hann þá að ganga mér í föðurstað skyldi hann falla frá 

einn daginn. Fundurinn stóð lengi yfir þar sem ræða þurfti ýmis atriði í tengslum við 

starfsemi samtakanna. Eftir fundinn hafði ég tækifæri til þess að spjalla við föður minn í 

tvo daga. Við töluðum um fjölþætta reynslu okkar af starfinu. Hann var ánægður og sagði 

að svo framarlega sem ættbálkur okkar gæti á eigin spýtur komið á skipulagðri starfsemi og 

nýir félagar væru að koma fram sem leiðtogar baráttunnar væri hann tilbúin að taka upp 

vopn. Hann sagði: „Ég er kristinn og skylduverk kristins einstaklings er að berjast gegn öllu 

óréttlæti sem framið er gagnvart ættbálki okkar. Það er ekki réttlátt að fólkið okkar fórni 

blóði sínu og flekklausu lífi fyrir nokkra einstaklinga sem sitja við völd. Hann var jafn skýr 

og fræðimaður, líkt og sá sem er vel menntaður. Allar hugmyndir hans voru mjög skýrar. 

Svo kom hann með nokkur hvatningarorð fyrir áframhaldandi starf okkar. „Það er líklegt að 

við munum ekki hittast í langan tíma, en hafðu í huga að hvort sem ég er á lífi eða ekki þá 

mun ég hjálpa ykkur í öllu því sem ég get.“ Svo sagði hann að við skyldum passa upp á 

mömmu. Við ættum að leita hennar og finna hana svo hún þyrfti ekki að stofna lífi sínu í 

hættu því eins og hann sagði: „Til er fólk sem er ætlað að fórna blóði sínu. Svo eru aðrir 

sem ætlað er að sýna styrk sinn. Við skulum sýna styrk okkar á meðan við erum fær um 
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það. Á þessum tíma þegar neyðin kallar er okkur ætlað að gæta að lífi okkar svo það styrki 

ættbálk okkar.“ Af miklum skýrleika bætti hann við: „Við viljum ekki sjá fleiri fallna. Við 

viljum ekki fleiri píslarvotta því það eru þegar of margir sem hafa verið myrtir á okkar 

landsvæðum og ökrum sem hafa verið myrtir. Það er nauðsynlegt að varðveita líf sem 

flestra eftir fremsta megni og halda áfram að leggja okkar að mörkum í baráttunni.“  

Svo kvaddi ég föður minn. Hann ráðlagði mér að vera í höfuðborginni í janúar því 

þá ætti að ögra einræðisstjórninni til þess að gera eitthvað í okkar málum. Aðstæður okkar 

myndu aðeins batna ef mörg okkar væru tilbúin að leggja líf sín að veði. Stefnt var að 

annarri kröfugöngu þar sem væru samankomnir námsmenn, verkamenn, stéttarfélög, 

bændur og forsvarsmenn trúfélaga. Öll myndum við mótmæla kúguninni sem ætti sér stað 

innan Quiché héraðsins en hermenn höfðu stundað að ræna fólki þaðan. Við fréttum að þeir 

væru tíu til fimmtán sem hefðu horfið en ekki var vitað hverjir það voru. Svona fréttir fáum 

við á hverjum degi. Faðir minn sagði að það væri mikilvægt að ég mætti. Hann ætlaði vera 

þarna, bræður mínir og ég, ef ég gæti. Ég var ákveðin í að vera viðstödd.  

Svo kom ég til baka á vinnusvæði mitt. Fólkið þar mátti þola kúgun og þörf var á 

skipulagðri starfsemi. En hvað var hægt að gera? Við vorum með fræðslu í sambandi við 

sjálfsvörn. Faðir minn lét dagsetninguna um kröfugönguna berast til mín og ég sýndi 

málstaðnum stuðning. Ég man eftir bónda einum sem var félagi í hópnum sem sagði við 

mig: „Nei vinkona, þessi fræðsla er mér mikilvæg. Þú getur ekki farið til 

höfuðborgarinnar.“ Ég velti þessu mikið fyrir mér. Mér þótti svo vænt um föður minn en 

vegna aðstæðna þá gat ég ekki farið. Kannski væri þetta síðasta skiptið sem ég fengi að 

hitta hann. Fræðslustarfið var einnig mikilvægt og nú var nauðsynlegt að sýna bændunum 

stuðning. Svo að ég varð eftir til að sinna starfi mínu. 

Kröfugangan til höfuðborgarinnar var í þeim tilgangi að krefja herinn um að 

yfirgefa svæði okkar. Komið var með fjölda munaðarlausra barna sem sönnun fyrir 

kúguninni sem átti sér stað. Nokkrar útvarpsstöðvar voru teknar yfir svo fólk frétti af 

ástandi okkar. Á sama tíma kom upp sú hugmynd að nauðsynlegt væri að aðstæður okkar 

yrði þekktar á alþjóðavettvangi og því ætti að taka yfir sendiráðin. Sendiherrarnir yrðu þá 

talsmenn okkar. Því miður vorum við flest of fátæk til þess að sjá fyrir okkur möguleika 

þess að taka stefnuna út fyrir landsteinanna. Við vorum fátæklingar og samtökin voru ekki 
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fær um að berjast við herinn. Fólkið vildi fá vopn til þess að verjast. Fyrst var svissneska 

sendiráðið í Gvatemala tekið yfir. Aðrir tóku yfir útvarpsstöðvar. Bændurnir komu frá 

ýmsum héruðum, frá suðurströndinni og úr austri. Stærsti hlutinn var samt frá Quiché því 

þar var kúgunin mest. Næstum allir forystumenn baráttunnar voru bændur. Þannig var það í 

tilfelli föður míns og annarra félaga sem féllu þarna. Svo var sendiráð Spánar tekið yfir. 

Áður en þetta gerðist fékk ég að vita, líkt og fyrir kraftaverk, að móðir mín væri tilbúin til 

að koma og einnig systkini mín. En samtökin sögðu nei því óttast var að eitthvað myndi 

gerast. Allir félagarnir voru tilbúnir að takast á við hættulegar aðstæður í hvaða mynd sem 

væri. Svo fóru þeir inn í spænska sendiráðið. Við gátum ekki ímyndað okkur afleiðingarnar 

sem fylgdu í kjölfarið. Í fyrsta lagi vegna þess að þarna voru mikilvægir einstaklingar. Í 

öðru lagi þá var þarna einnig fólk úr röðum einræðisstjórnarinnar sem féll og brann inni 

ásamt bændunum. Auðvitað vissum við að það yrði spenna, en við héldum að mögulegt 

væri að öllum þeim sem tækju yfir sendiráðið yrði veitt útgönguleið úr landinu sem 

pólitískir flóttamenn. Þannig gæti barátta okkar orðið þekkt erlendis. Takmarkið var að 

upplýsa umheiminn sem og fólkið innanlands um það sem var að gerast í Gvatemala. 

Þeir voru brenndir lifandi og það eina sem var eftir af þeim var askan. Þetta var 

okkur gríðarlegt áfall. Af minni hálfu snerist það ekki svo mikið um að syrgja líf föður 

míns. Fyrir mér var nokkuð auðvelt að kyngja því að faðir minn hefði látið þarna lífið því 

honum hafði fallið í skaut að lifa ósanngjörnu lífi sem einkenndist af villimennsku og 

grimmd. Hann hafði verið undirbúinn, það var nokkuð ljóst að hann yrði að fórna lífi sínu. 

Þess vegna reyndist mér ekki svo sárt að samþykkja dauða föður míns, það var í raun gleði 

því ég vissi að faðir minn hafði ekki þjáðst jafn mikið og ef hann hefði lent lifandi í 

höndum óvinarins. Það hafði verið minn ótti. Það var mér hinsvegar mjög sárt hve margir 

félagar höfðu fallið. Þetta höfðu verið góðir félagar sem höfðu haft mikinn metnað og kraft. 

Þeir vildu ná fram ásættanlegum aðstæðum og því sem var nauðsynlegt. Þetta styrkti mig í 

ákvörðun minni um að halda baráttunni áfram.  

Það tóku við erfiðir tímar sem ég þurfti að komast yfir. Eftir mannfallið spurðist út 

að líkin væru óþekkjanleg. Ég óttaðist að þarna væru móðir mín og bræður. Ég gat ekki 

sætt mig við að þau hefðu fallið á sama degi. Jafnvel þó það falli í okkar hlut að blóði okkar 

sé úthellt þá ættum við ekki að þurfa lenda í því öll á sama tíma, frekar í sitt hvoru lagi. Þá 
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væri allavega einhver eftir, jafnvel þó það væri ekki nema einn úr okkar fjölskyldu. Ég gat 

ekki höndlað það að vera ein eftir. Ég vildi helst deyja. Þetta er ákveðin reynsla sem maður 

verður bara að takast á við og lifa með. Ég reyndi að komast til höfuðborgarinnar. Jafnvel 

þó það væri einungis í þeim tilgangi að sjá gröf föður míns. En í þessum aðstæðum var 

margt sem þurfti að framkvæma meðal ættbálksins. Svo að ég tók þá ákvörðun að fara ekki. 

Það skipti ekki máli að sjá gröf föður míns. Það var mikið af félögum sem þurfti að grafa 

og hlýhugur minn var ekki aðeins í garð föður míns heldur þeirra allra. Svo ég fór ekki til 

höfuðborgarinnar. Hinir brenndu voru jarðsettir. 

Þessi atburður vakti furðu meðal almennings. Aldrei áður í sögu landsins höfðu 

íbúar þess sýnt jafn mikinn baráttuvilja og samstöðu á öllum stigum. Þúsundir manna grófu 

þá félaga sem höfðu brunnuð inni. Fólkið sýndi andstöðu og hatur gagnvart stjórnvöldum. 

Fólk úr öllum stéttum var viðstatt greftrun félaganna, þar voru fátæklingar, fólk af millistétt 

og menntamenn. Sendiráðið var tekið yfir, kannski var það vegna sambands okkar við 

Spán. Það var okkur hliðhollt því um leið sleit Spánn stjórnmálasambandi sínu við 

Gvatemala. Ef maður veltir því fyrir sér, þá hefur Spánn mikið að gera með aðstæður okkar 

og þjáningu samfélagsins, sérstaklega með þjáningu indíánanna.  

 Ýmsar sögusagnir urðu til um atburðinn, t.d. að bændurnir hefðu verið vopnaðir, að 

þeir hefðu kveikt í sér sjálfir og þar fram eftir götunum. Hvorki ég né hinir félagarnir 

vissum hvað var satt því enginn þeirra sem tóku yfir sendiráðið lifði það af. Allir létust, 

bæði félagarnir sem samstilltu aðgerðirnar og þeir sem vöktuðu svæðið. Nokkrir voru 

skotnir annars staðar í borginni eftir atburðinn í sendiráðinu. Leyniþjónustan G2
541

 og 

lögreglan ruddust inn í sendiráðið. Margir blaðamanna voru þar á vegum nokkurra 

félagasamtaka. Sagt er að lögreglumennirnir hafi kastað sprengjum og ég veit ekki hverju 

fleiru á sendiráðið og þá hafi kviknað eldur. Einu sannanirnar sem við höfðum voru að líkin 

voru stíf, stjörf og öll snúin. Samkvæmt athugunum félaga okkar og greiningu annarra 

einstaklinga sem hafa þekkingu á sprengiefnum sem geta drepið fólk, er möguleiki að 

notaðar hafi verið sprengjur búnar til úr fosfór. Einungis við það að anda að sér reyknum þá 

hafa líkamarnir stífnað. Það er ótrúlegt því faðir minn var með byssuskot á höfðinu og eitt í 

hjartanu og lík hans var mjög stíft. Það er haldið að handsprengjurnar sem kastað var í 

                                                           
541

 Leyniþjónusta á vegum gvatemalska hersins. 
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sendiráðið hafi gatað líkin. Það komu upp endalausar sögusagnir um þetta. Samt sem áður 

var einn félagi okkar enn á lífi á milli líkanna. Hann hét Gregorio Yujá Xona. Það náðist að 

bjarga honum og farið var með hann á einkaspítala til þess að hlúa að honum. Hann var sá 

eini sem gat sagt hvað hafði raunverulega gerst. En svo var honum rænt af spítalanum af 

vopnuðum mönnum. Þetta voru menn í einkennisbúningum sem gátu náð í hann í 

rólegheitum. Daginn eftir fannst hann svo fyrir framan San Carlos háskólann þar sem hann 

hafði verið pyntaður og líkið sundurgatað eftir byssukúlur; hann var látinn. Herstjórnin 

vildi greinilega ekki að þessi félagi fengi að halda lífi. Ekki hafði verið hægt að tala við 

hann eftir atburðinn í sendiráðinu þar sem hann var á milli lífs og dauða. Sannleikurinn er 

sá að við vitum að bændurnir voru ekki færir um að bera eldvopn, þó e.t.v. hafi þeir borið 

alþýðuvopn sín eins og sveðjur og grjót. Það var það eina sem þeir höfðu notað á öðrum 

þeim stöðum sem þeir höfðu tekið yfir. Maður einn spurði mig út í þetta og vildi fá að 

heyra í smáatriðum hvað hefði gerst í sendiráði Spánar. Ég get hinsvegar ekki búið til mína 

útgáfu sögurnar samkvæmt því sem ég held að hafi gerst. Enginn af félögunum veit 

nákvæmlega hvað gerðist. Þessi atburður hafði mikil áhrif á líf mitt líkt og líf margra 

félaga. Þetta táknaði að við vorum komin á nýtt stig baráttunnar.  
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XXVII 

DAUÐINN 

„Hægt og bítandi fóru þau niður í þá átt sem sólin sest. Þá kom 

rigningarský sem huldi leið þeirra.“ 

Popol Vuh 

Við indíánar gerum ráðstafanir frammi fyrir dauðanum. Fyrir okkur er dauðinn ekki óþekkt 

fyrirbæri sem bankar óvænt uppá, heldur erum við undirbúin komu hans. Til að mynda eru 

líkkistur útbúnar með góðum fyrirvara þannig að þegar kemur að því að gamalmenni deyr, 

þá þekkir það kistuna sína. Þegar sá hinn sami liggur fyrir dauðanum og skynjar að dauðann 

ber að garði, lætur hann þann sem honum þykist vænst um vita. Það getur verið dóttir eða 

dótturdóttir ef þetta er amma, og sonur eða sonarsonur ef þetta er afi. Eða þá einhver annar 

mjög náinn. Einstaklingurinn sem er deyja kemur með síðustu ráðleggingar sínar og á sama 

tíma kemur hann á framfæri leyndarmáli forfeðranna; reynslu þeirra og þankagangi. Hann 

segir frá leyndarmálum sínum og bendir á hvernig eigi að haga sér í lífinu, gagnvart 

samfélagi indíánanna og gagnvart ladínóunum. Þannig ganga þessi ráð kynslóð fram af 

kynslóð í þeim tilgangi að varðveita menningu indíánanna. Sá sem fær ráðleggingarnar 

varðveitir leyndarmálin og mun bera þau áfram allt til dauða. Þannig varðveitast þau áfram 

koll af kolli. Svo kemur fjölskyldan saman og hinn dauðvona spjallar við þau. Hann 

endurtekur ráðleggingar sínar og fer í gegnum líf sitt. Það sama á hinsvegar ekki við um 

leyndarmálin. Þau eru aðeins sögð einum einstakling en ráðleggingarnar eru fyrir alla. Svo 

andast viðkomandi í friði. Hann deyr með þá tilfinningu að hann hafi sinnt skyldu sinni, 

lokið lífi sínu á þann hátt sem honum var ætlað.  

Minningarathöfn um hinn látna fer fram á heimili hans. Allt þorpið kemur til þess að 

votta honum virðingu sína. Samfélagið sér um allan kostnað svo aðstandendur þurfa ekki 

að borga neitt. Vakað er yfir hinum látna um nóttina og útbúinn er matur fyrir fólkið sem er 

viðstatt. Ómissandi þáttur er drykkurinn sem borinn er fram. Þetta er einnig tilefni til að 

matast vel. Við leyfum okkur að hafa kjöt á boðstólnum og ýmislegt annað. Einnig fer fram 

einskonar athöfn þar sem kertum er komið fyrir í höfuðáttunum fjórum. Þetta er dálítið líkt 

athöfninni okkar þegar við sáum maís. Þetta er eitt af þeim fáu skiptum sem blóm eru 
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skorin. Þau eru skorin fyrir hinn látna og þeim dreift umhverfis kistuna. Svo er talað um 

hinn látna. Allir segja frá einhverju um hann. Fjölskyldan mælir af munni, en ef hinn látni á 

enga aðstandendur þá talar hinn útvaldi samfélagsins því hann er einskonar fulltrúi 

fjölskyldu hans. Talað er um hinn látna og það sem hann aðhafðist í lífi sínu. Það eru ekki 

endilega bara lofsamleg orð, við megum líka gagnrýna hann. Þannig verjum við allri 

nóttinni í að tala um hinn látna og líf hans og minnumst hans á þann hátt.  

Lík hins látna er ekki látið vera lengi á heimili hans. Hans er minnst í stutta stund og 

svo er hann jarðsettur innan tuttugu og fjögurra klukkustunda. Hann er látinn dvelja sem 

stystan tíma heima við. Kvöldstund er látin nægja fyrir minningarathöfnina og svo er hann 

jarðaður. Jarðaförin sjálf er mjög mikilvægur þáttur. Þegar hinn látni er jarðsettur eru allar 

eigur hans sem honum þótti vænst um settar í kistuna. Eigurnar fara því ekki í hendur 

erfingja heldur fylgja þær eiganda sínum. Við gröfum allt það sem hinum látna þótt vænt 

um, til dæmis sveðjuna sem fylgdi honum í gegnum lífið. Einnig drykkjarkönnuna hans og 

alla aðra þá hluti sem hann notaði dags daglega. Föt hins látna eru geymd á ákveðnum stað 

og ekki notuð frekar nema náinn vinur sem hinum látna þótti mjög vænt geti notað þau. 

Þegar manneskjan nálgast ævilokin bíða allir eftir því hvað hann ætlar að segja og 

ráðleggja. Sagt er að á því augnabliki sem einstaklingur er á milli lífs og dauða þá minnist 

sá hinn sami lífs síns og hugur hans fer um alla þá staði sem hann hefur búið á. Það er að 

segja, ef einstaklingurinn hefur búið t.d. á búgarði, þá fer andi hans og hugur þangað aftur.  

Þegar brátt dauðsfall ber að þá er dauði einstaklings eitthvað sem við skynjum sterkt 

og það snertir mann djúpt, hvort sem það er vegna slyss eða annarra ástæðna. Til dæmis 

þegar bróðir minn sem var myrtur lést. Okkur líkar meira segja illa við að drepa dýr af því 

okkur er illa við að drepa. Í samfélagi indíána fyrirfinnst ekki ofbeldi. Tökum sem dæmi 

andlát barns. Ef barn deyr vegna vannæringar, þá er það ekki sök föðurins heldur vegna 

þeirra aðstæðna sem ladinóarnir hafa skapað okkur. Það er ranglæti sem rekja má til 

kerfisins. Hér áður fyrr álitum við að allt væri ladinóunum að kenna. Nú höfum við velt 

vöngum yfir mörgum þeim atriða sem afar okkar og ömmur endurtóku aftur og aftur. 

Ladinóarnir eru að eyðileggja menningu okkar með lyfjum og öðrum hlutum. Þeir vilja að 

við lifum ólíkt því hvernig við kjósum að lifa okkar lífi. Að drepa einhvern álítum við 

hryllilegan verknað. Þess vegna erum við svo reið vegna kúgunarinnar sem við höfum mátt 
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þola. Sú staðreynd að við helgum okkur baráttunni er viðbragð okkar gagnvart þessu; 

gagnvart allri þeirri þjáningu sem við þurfum að þola.  

Við treystum félögunum í fjöllunum. Þeir hafa séð bágar aðstæður okkar og ganga í 

gegnum það sama og við. Þeir hafa aðlagast þeim aðstæðum sem við lifum við. Við getum 

aðeins elskað þá manneskju sem borðar það sama og við. Þegar indíáni opnar hjarta sitt 

gagnvart þeim sem eru í fjöllunum verða þeir allir honum sem bræður. Okkur finnst þeir 

ekki hafa svikið okkur líkt og herinn sem kemur og tekur syni indíánanna, en það táknar 

eyðileggingu menningar þeirra og fortíðar. Okkur fannst við vera kúguð þegar þeir komu 

og tóku menn okkar og drengi, því við vissum að þrátt fyrir að við myndum kannski sjá þá 

aftur, þá yrðu þeir ekki samir og áður. Í tilvikum hermannanna er þetta mun alvarlegra, ekki 

aðeins vegna þeirrar staðreyndar að hætta er á að þeir glati menningu sinni, heldur eru 

hermenn sem eru indíánar færir um að drepa aðra indíána. Þegar indíánar ákveða að fara í 

fjöllin til að berjast gera þeir sér grein fyrir að allt getur gerst. Þeir geta látið lífið í 

baráttunni hvenær sem er.  

Þar sem ekki er hægt að framkvæma helgiathafnir í fjöllunum við dauða 

einstaklings vegna erfiðra aðstæðna, er haldin minningarathöfn í samfélaginu. Áður en 

indíáni heldur til fjalla til að berjast, heldur hann athöfn með fjölskyldu sinni líkt og gert er 

þegar manneskja er að gefa upp öndina. Þetta er gert ef eitthvað mun koma fyrir og til að 

koma leyndarmálunum áfram áður en indíáni gengur til liðs við skæruliðahreyfinguna. 

Fjölskyldan hittist um nótt. Ef hún þarf kannski að fara aftur næsta dag, kemur hún saman, 

athöfnin er haldin og ráleggingunum komið á framfæri. Svo fara þau. Þetta er gert til þess 

að fullkoma skyldu einstaklings ef eitthvað hendir hann. 
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XXXII 

OFSÓTT AF HERNUM. Í FELUM Í NUNNUKLAUSTRI Í BORGINNI 

„Vilji minn til þess að berjast er ekki háður takmökum eða rými: 

aðeins við sem berum málstaðinn í hjarta okkar erum tilbúin til 

að taka allar áhættur.“ 

Rigoberta Menchú 

Eftir allt þetta var ég ofsótt og gat ekkert gert. Ég gat ekki búið heima hjá kunningjum 

mínum því það ógnaði fjölskyldum þeirra. Herinn leitaði mín á mismunandi stöðum og 

einnig að systkinum mínum. Um tíma dvaldi ég hjá fólki sem sýndi mér mikla ástúð og 

andlegan styrk sem var mér nauðsynlegur á þessu tímabili. Það er erfitt fyrir mig að rifja 

upp allar þessar minningar því þetta tímabil var erfitt. Samt sem áður leit ég á mig sem 

fullorðna og sterka konu sem gæti tekist á við þessar aðstæður. Ég sagði við sjálfa mig: 

„Rigoberta, þú verður að þroskast meira.“ Auðvitað var reynsla mín sorgleg en ég hugsaði 

um öll hin tilfellin og um öll hin börnin sem gætu ekki talað um eða sagt sögu sína síðar líkt 

og ég. Mér sást yfir marga hluti, en á sama tíma þurfti ég að takast á við þá eins og 

manneskja, líkt og kona með sjálfsvitund. Ég sagði við sjálfa mig: Ég er ekki eini 

munaðarleysinginn sem fyrirfinnst í Gvatemala, það eru margir og þetta snýst ekki um 

minn eigin sársauka heldur sársauka alþýðunnar. Fyrst að alþýðan þjáist þurfum við 

munaðarleysingjarnir sem eftir erum að umbera þjáninguna. Seinna fékk ég tækifæri til að 

hitta eina af yngri systrum mínum. Hún sagði við mig að hún væri sterkari en ég af því að 

hún ætti auðveldara með að takast á við aðstæður, en á tímabili var ég við það að gefast 

upp. Ég sagði við hana: „Hvernig getur það verið að foreldrar mínir séu ekki lengur á lífi? 

Þau voru hvorki morðingjar né rændu frá nágrannanum en samt sem áður hljóta þau þessi 

örlög!“ 

Þetta gerði líf mitt óbærilegt og oft á tíðum trúði ég ekki að það væri virkilega 

svona, ég gat ekki umborið aðstæðurnar. Ég var tilbúin til að gera eitthvað af mér. Ég 

hugsaði með mér að ef ég myndi brjóta af mér yrði mér vísað burt. Ég gæti hafst við með 

öðrum heimilislausum og þá þyrfti ég hvorki að hugsa um né umbera allt þetta. Fundur 

minn með litlu systur minni var yndislegur. Hún var tólf ára. Hún sagði við mig: „Það sem 
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gerst hefur er vísbending um sigur og því er það áskorun um að berjast áfram. Við verðum 

að haga okkur eins og byltingarkonur. Byltingarsinnar spretta ekki út frá einhverju góðu,“ 

sagði litla systir mín. „Þeir verða til út af einhverju slæmu, einhverju sársaukafullu. Það er 

ein af ástæðum okkar. Við verðum að berjast án skilyrða og án þess að mæla þjáninguna 

eða það sem heldur í okkur lífinu. Án þess að velta hörmungunum fyrir okkur.“ Hún fékk 

mig til að játa og átta mig á hugleysi mínu sem kona sem ekki er fær um að umbera þetta 

allt. Það var mjög gefandi fyrir mig að hitta hana.  

Þar sem ég gat ekki búið neins staðar þurfti ég að breyta sífellt um íverustað. Þannig 

var það þegar ég veiktist heima hjá tilteknu fólki. Ég var rúmliggjandi í fimmtán daga og 

minnist þess að það var þá sem ég fékk magasárið eftir dauða mömmu. Ég var mjög veik. 

Eftir þetta langaði mig að fara út en ég neitaði sjálfri mér um það. Mig dreymdi móður 

mína og föður. Í draumnum sagði faðir minn við mig: „Ég styð ekki það sem þú ert að gera. 

Þú ert kona og þetta er orðið nóg!“ Orð hans voru eins og lyf sem ég læknaðist af. Ég 

öðlaðist aftur kjark og ég fór úr húsinu. Ég fór inn í lítið þorp en gerði mér grein fyrir að 

meðlimir hersins gætu fundið mig. Ég var úti á götu í þessu þorpi sem er innan 

Huehuetenango umdæmisins. Mér var farið að leiðast. Ég hafði fengið nóg af því að vera í 

felum og það kemur að því að maður nennir því ekki lengur. Ég gekk eftir götunni og eftir 

henni kom jeppi á vegum hersins. Bíllinn keyrði fram hjá og keyrði næstum utan í mig. 

Nokkrir af hermönnunum sögðu fullt nafn mitt. Þetta var mjög táknrænt fyrir mig. Þetta 

táknaði annaðhvort brottnám mitt eða dauða. Ég vissi ekki hvernig ég átti að haga mér. Ég 

man eftir tilfinningunni sem ég fékk á þessu augnabliki. Ég vildi ekki deyja. Mér fannst ég 

eiga heilmikið ógert. Það var ekki komið að mér að deyja. Hermennirnir komu aftur. Þeir 

sögðust vilja tala við mig. Þeir keyrðu aftur framhjá. Það var næstum því enginn á ferli. Ég 

vissi ekki hvað ég átti til bragðs að taka. Ég var samferða annarri manneskju. Við veltum 

fyrir okkur að fara inn í verslun en það var tilgangslaust því þeir myndu drepa okkur þar. 

Þannig að við tókum til fótanna. Við hlupum langa leið í átt að kirkjunni í þessu litla þorpi. 

Við náðum að fara inn í kirkjuna en herinn sá hvert við fórum. Þeir leituðu okkar með 

miklum æsingi. Þeir fóru inn í kirkjuna. Það þýddi ekkert fyrir mig að ætla að fara inn í 

skrúðhúsið því að þeir myndu hvort sem er ná í mig þangað. Svo að ég sagði við sjálfa mig: 

„Þetta er framlag mitt til baráttunnar.“ Samt fannst mér synd að þurfa deyja því mér fannst 
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þátttaka mín enn vera mikilvæg og enn væri margt óunnið. Ég man að ég var með mjög sítt 

hár og ég var með það tekið upp. Ég losaði flétturnar og greiddi hárið niður. Hárið huldi 

axlirnar á mér og ég kraup niður. Það voru aðeins tvær aðrar manneskjur í kirkjunni. Sú 

sem var með mér kraup við hliðina á annarri þeirra og ég var við hliðina á hinni. Þarna beið 

ég eftir því augnabliki að þeir myndu ná mér. Þeir komu inn í kirkjuna. Þeir þekktu okkur 

ekki. Þeir voru eins og brjálæðingar. Við vorum þarna í einn og hálfan tíma. Þeir fóru að 

leita á markaðinum. Þeir fóru út úr þorpinu og umkringdu það á stuttum tíma. Við komust í 

burtu eftir öðrum leiðum.  

Ég var ekki hrædd af því að ég hugsaði ekki. Sá sem lendir í hættu og gerir sér grein fyrir 

að hann á aðeins eftir að lifa mínútu í viðbót man ekki hvað hann gerði daginn áður. Hann 

man ekki heldur hvað hann ætlar að gera á morgun. Ég man að hugur minn var tómur, 

alveg tómur. Það eina sem ég hugsaði um var að ég vildi ekki deyja, ég vildi lifa lengur. 

Þannig áttaði ég mig á hugleysi mínu þegar ég hafði viljað deyja. Fyrir mér hefði verið 

betra að vera ekki til eftir allt sem á undan var gengið. Þetta fékk mig til að staðfesta 

þátttöku mína enn og aftur og ég sagði við sjálfa mig: „Jú það er hægt að fórna lífi sínu, en 

ekki við þessar aðstæður. Ég er tilbúin að fórna lífi mínu fyrir tilteknum málstað en ekki 

núna.“ Ég hafði augljóslega rangt fyrir mér á þessum tíma, því það var greinilegt að ég 

þjáðist fyrir framlag mitt til baráttu samfélagsins. Ég þjáðist á sama hátt og allir hinir.  

Við komumst út úr þorpinu. Ég man að við þurfum að ganga langa leið til þess að 

komast í burtu. Ég gat hvergi verið. Hvorki hjá smábændum eða í húsi nunnanna sem álitu 

sig heilagar. Félagar mínir vissu ekki hvað þeir ættu að gera við mig né hvar þeir ættu að 

fela mig. Málið var að það voru margir sem þekktu mig. Margir þekktu mig bara út af því 

að ég hafði verið verkakona á búgörðunum. Margir ungir verkamenn voru svo sóttir til að 

gegna herskyldu. Þannig að á mismunandi stöðum gat fólk þekkt mig strax. Þetta voru 

aðstæðurnar sem ég þurfti að horfast í augu við. Félagar mínir þurftu að fara með mig til 

höfuðborginnar. Á leiðinni hugsaði ég, hvað ætla ég að taka til bragðs. Hvar ætlaði ég að 

halda til? Það voru engin samtök til þá líkt og nú þar sem félagar geta falið sig. Á þessum 

tíma var sá möguleiki ekki fyrir hendi. Þannig að ég fór huldu höfði og kom mér í húshjálp 

hjá nokkrum nunnum. Það hafði verið léttir fyrir mig að tala við félagana og annað fólk 

sem sýndi mér skilning í sambandi við óttann sem ég bar innra með mér. Fólk sem veitti 
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mér svör. Ég dvaldi í húsi nunnanna en þar gat ég ekki talað við neinn, af því enginn vissi í 

hvaða aðstæðum ég var. Mitt aðalverkefni voru þvottar. Á meðan ég þvoði varð erfið staða 

mín mér skýrari og ég braut heilann um það sem gerst hafði. Ég hafði engan til að trúa fyrir 

þessu. Ég gat ekki létt á hjarta mínu við neinn. Þó ég myndi segja nunnunum frá þessu þá 

myndu þær ekki skilja aðstæður mínar. Ég dvaldi þarna því það var eina leiðin. Ég var 

þarna í um fimmtán daga.  

Nunnurnar fóru að tortryggja mig af því að ég sagði ekki neitt. Ég geymdi í hjarta 

mínu alla mína hryggð og þjáningu og sagði ekkert. Nunnurnar voru jú heilagar og leyfðu 

ekki fátækum vinnumanni að nálgast þær. Þær bjuggu í eigin samfélagi þar sem vel var 

búið að þeim. Þær höfðu sérstök svefnherbergi hver fyrir sig. Það þurfti meira segja að þvo 

föt þeirra af mikilli nærgætni bara af því þær voru nunnur. Aðstæður mínar voru mér 

óbærilegar. Ég hugsaði með mér: „En sú óheppni að vera í þessari aðstöðu, það eina sem 

hrjáir mig er að ég þarf að verja líf mitt.“ Ég dvaldi áfram hjá nunnum. Engin þeirra talaði 

við mig. Þær gáfu engan gaum að mér en létu mig vinna erfið verk. Fyrir utan að þvo 

þvottinn átti ég sjá um öll þrif innandyra auk annarra verka. Ég hafði svo sannarlega misst 

mátt eftir alla sorgina sem ég hafði upplifað. Ég hafði verið rúmliggjandi, ég borðaði ekki í 

marga daga og var með magasár, allt þetta hrannaðist upp í lífi mínu. Það var mikið álag á 

mér. Með tímanum fór ég að vingast við þjónustukonur nunnanna. Það voru þá allavega 

einhverjir til að hlusta á mig. Auðvitað sagði ég ekki frá aðstæðum mínum né erfiðleikum 

heldur talaði ég í kringum hlutina. Ég sagði frá reynslu minni á búgörðunum. Við það létti 

ég á hjarta mínu í stað þess að byrgja álagið innra með mér. Ég man að ég vaknaði upp 

snemma og klukkan fimm á morgnana baðaði ég mig áður en ég gekk til verka minna. Á 

milli klukkan hálf tvö og tvö var kallað á mig til þess að borða afgangana af diskunum. Mér 

fundust aðstæður mínar erfiðar og flóknar. Samt sem áður varð ég að þegja. Í húsinu var 

stúlknahópur nemenda og mér var bannað að tala við þær, kannski af því nunnurnar treystu 

mér ekki.  

Einn ungur maður kom endurtekið í heimsókn. Fyrir hann var alltaf tekið frá 

sætabrauð. Hann var eini karlmaðurinn sem mátti koma í samfélag nunnanna og í matsal 

þeirra. Hann var sá maður sem nunnurnar höfðu mest dálæti á. Þess vegna hélt ég að þetta 

væri einhver að læra til prests eða sem væri prestur. Vegna talandans var hann ólíkur okkur 
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og við vissum að hann var ekki frá Gvatemala. Ég spurði þá sjálfa mig: „Hjá hverjum er 

ég? Hvað er ég að gera hér? Hver er þessi maður?“ Á hverjum morgni þegar ungi maðurinn 

kom var honum fært kaffi, matardiskur og sætabrauð. Maturinn sem honum var færður var 

heitur og lystaukandi. Ég dirfðist að spyrja stelpuna sem sá um matinn hver þessi ungi 

maður væri. Þá svaraði hún: „Ég get ekki sagt þér það því nunnurnar munu skamma mig ef 

þær komast að því.“ Ég fór þá að hafa mínar grunsemdir. Ég varð að komast að því hver 

hann væri. Um leið gerði ég mér grein fyrir því að ég yrði að þekkja fólkið á staðnum 

vegna áhættunnar og háskans sem ég bjó við. Þannig að ég vann mér traust stelpunnar og 

spurði: „Hver er þetta?“ Hún sagði mér að hann væri frá Níkaragva. „Hann er föðurlaus og 

fátækur.“ Þetta var það sem hún sagði mér. Mig fór þá að gruna ýmislegt. Ég hugsaði með 

sjálfri mér: „Ég ætla spyrjast fyrir þó að ég kunni að vera ógætin.“ Ég fór að halda mig 

nálægt einni nunnunni og spurði hana: „Jæja, hver er þessi ungi maður?“ Nunnan sem var 

farin að bera traust til mín sagði að þetta væri ungur maður sem ynni fyrir Somoza
542

 og 

væri fátækur. Það væri enginn sem gæti séð um hann og nunnurnar væru að gera góðverk 

með því að halda honum uppi. Þó að hann þénaði pening frá ríkinu væri hann samt fátækur. 

Ríkið vildi finna fyrir hann hús en þá þyrfti manntetrið að búa einn. Það væri ekki 

mögulegt. Þess vegna kom hann í hús nunnanna. Ég lét mér þetta duga. Síðar komst ég að 

því að þessi strákur vann fyrir leynilögreglu Gvatemala sem er glæpsamlegust allra því það 

er hún sem ofsækir og pyntar. Ég bjó með óvini mínum. Þá vildi ég ekki vera þarna 

stundinni lengur því ég vissi að ég yrði uppgötvuð. Sú staðreynd að nunnurnar tortryggðu 

mig og að ég mætti ekki tala við nemendurna var merki um að þær hefðu einhverjar 

hugmyndir um hver ég var. Ég var uppfull af sorg og áhyggjum. Ég svaf ekki á nóttunni því 

ég var að hugsa um hvað ég gæti gert. Auðvitað var fólk að vinna að því að ég gæti farið úr 

landi eða haldið til annars staðar. Margt fólk sýndi mér ástúð. En það vantaði ennþá mikið 

upp á. Tengiliður minn kom og ég sagði við hann að ég vildi ekki vera þarna mínútunni 

lengur. Nunnurnar héldu að ég væri örvæntingarfull. Ég útskýrði mál mitt ekki frekar því ég 
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 Anastacio Somoza Debayle (1925-1980) var einræðisherra í Níkaragva. Hann sat tvisvar á forsetastóli, 

fyrra tímabil hans var frá 1967 til 1972 og hið síðara frá 1974 til 1979. Sem höfuðsmaður þjóðvarðliðs 

Níkaragva var hann við stjórnvöl í landinu frá 1969-1979. Hann var síðasti meðlimur hinnar valdamiklu 

Somoza ættar til að sitja í embætti forseta en hún hafði verið við stjórn síðan 1936. Somoza var steypt af stóli 

í byltingu sandinista árið 1979.  
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hafði áhyggjur af fólkinu sem var að hjálpa mér. Það gæti orðið þeim dýrkeypt að gera 

mistök. Ef ég fyndist yrði ég drepin. 
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XXIX 

ÞEKKING SEM RIGOBERTA FÉKK FRÁ MÓÐUR SINNI. MUNUR Á 

INDÍÁNKONUM OG LADINÓKONUM. UM MAÍS OG KONUR 

„Móðir mín sagði: „Ég er ekki að neyða þig til þess að segja skilið við 

kveneðli þitt, en þátttaka þín í baráttunni þarf að vera jafnvíg þátttöku 

bræðra þinna.“ 

Rigoberta Menchú 

Indíánakonur eru ekki pjattrófur. Þær hafa til dæmis ekki tíma til að fara í hárgreiðslu, 

leggja á sér hárið eða annað í þeim dúr. Það gera ladinókonur hinsvegar. Jafnvel þótt þær 

hafi ekki efni á mat þá vilja þær setja spennur í hár sitt, þrengja mittið og umfram allt vera í 

skóm. Það er margt ólíkt með okkur. Ég man að móðir mín sagði við mig: „Dóttir góð, þú 

átt ekki að mála þig, því ef þú gerir það þá ertu að fara illa með þær dásemdir sem guð 

hefur gefið okkur. Þú skalt ekki byrja á því.“  

Það kom tímabil þar sem ég fór að fjarlægjast móður mína og hún hafði af því 

miklar áhyggjur. Það var ekki vegna þess að mér þætti ekki vænt um hana, en hinsvegar bar 

ég meiri ást í garð föður míns. Það var vegna alls þess sem hann lagði á sig og vegna þeirra 

hótana sem hann sætti. Mér datt aldrei í hug að móðir mín myndi þola erfiðari dauðdaga 

heldur en faðir minn, ég hélt alltaf að það myndi falla í hlut hans. Þegar ég var tíu ára þá var 

ég samt hændari að móður minni og hún talaði við mig um staðreyndir lífsins. Hún sagði 

mér frá reynslu ömmu sinnar og sagði mér frá þegar amma hennar var ófrísk. Hún sagði 

mér ekki frá sinni eigin reynslu. Það var ekki vegna þess að hún hafði hana ekki, heldur 

vegna þess að henni leið betur þegar hún sagði frá reynslu annarra. Móðir mín sagði mér að 

indíánakonum er aðeins sýnd virðing ef þær klæðast hinum hefðbundna indíánaklæðnaði 

frá toppi til táar. Ef þær gleyma sjalinu sínu þá missir samfélagið virðingu gagnvart þeim, 

en virðing er konum mikilvæg. „Dóttir góð, þú skalt aldrei hætta að bera svuntu,
543

“ sagði 

hún.  

Tíu ára aldurinn markar upphaf fullorðinsáranna og foreldrarnir kaupa handa 

dótturinni allt það sem hana vantar: Tvær svuntur, tvenn pils og tvennar slár. Það er vegna 
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 Svuntur eru mikilvægur hluti af indíánaklæðnaði kvenna í Gvatemala. 
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þess að ef verið er að þvo annað þeirra þá er hægt að nota hitt. Þegar kona fer að sinna 

erindum þá þarf hún að klæðast öllum sínum hefðbundna klæðnaði. „Það á ekki að klippa 

hárið,“ sagði móðir mín. „Ef þú klippir hár þitt þá fer fólk að benda á þig og segja, ‚þessi 

kona fer á skjön við hefðirnar,„ þess vegna mun fólk ekki virða þig eins og það ætti að 

gera.“ Móðir mín skammaðist mikið ef maður fór út án þess að bera svuntu. „Þú átt að hafa 

þig til eins og þér ber að gera. Þú átt ekki að breyta því hvernig þú hefur þig til eða klæðir 

þig því þú ert eins og þú átt að vera. Ekki að breyta því í dag hvernig þú klæðir þig til 

frambúðar.“  

Svo útskýrði hún fyrir mér hvaða þýðingu maís hefur fyrir okkur kvenfólk, þ.e.a.s. 

maískólfur sem búið er að taka baunirnar úr. Hún sagði mér að ófrísk kona ætti ekki að bera 

maískólf sem búið er að taka baunirnar af í svuntu sinni því kólfurinn er það sem gefur 

maísbaunum líf. Það er „móðurkviður“ maísins sem gefur okkur næringu. Það er samt 

kannski ekki hægt að bera þetta saman við fóstur. Barn mun nærast á maís þegar það vex úr 

grasi. Barn á skilið jafn mikla virðingu og maískólfur sem búið er að taka baunirnar úr. En 

eins og sagði þá er ekki hægt að bera þetta tvennt saman eða blanda því saman. Svona 

skyldi móðir mín þetta. Svuntur er líka taldar mikilvægar þar sem konur nota þær allaf: Á 

markaðinum, á götunni og við alla sína iðju. Þess vegna er svuntan heilög konunni og hún 

verður alltaf að bera hana.  

Síðar útskýrði móðir mín fyrir mér ýmis smáatriði. Til dæmis um fugla eða meðul: 

„Þú ættir aldrei að láta þér detta í hug að nota þessa jurt sem lyf.“ Svo útskýrði hún af 

hverju ekki ætti að neita jurtarinnar. Ófrísk kona getur ekki tekið inn hvaða meðul sem er 

og ekki hvaða samsulls trjásafa sem er. Svo útskýrði hún fyrir mér að ég myndi fara á 

blæðingar. Ég spurði hana margra spurninga meðan við skárum jurtir við rætur fjallanna. 

Hún talaði frekar um ömmur mínar og afa en sig sjálfa. Ef mér var illt í maganum þá sagði 

ég móður minni ekki frá því heldur föður mínum vegna þess að ég var hændari að honum. 

Það var ýmislegt sem ég hefði getað spurt móður mína um en ég spurði frekar föður minn. 

Þess vegna sagði móðir mín að ég hafi byrjað smátt og smátt að fjarlægjast sig þegar ég var 

yngri. Þegar hún var lítil hafði henni ekki verið sýnd mikil athygli og hún þurfti að læra upp 

allt á eigin spýtur. Hún sagði: „Þegar ég byrjaði á blæðingum þá vissi ég ekki einu sinni 

hvað það var.“ 
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Móðir mín átti það til að verða reið. Hún kenndi okkur allt vel, en ef við gerðum 

eitthvað illa þá refsaði hún okkur. Hún útskýrði að hún yrði að leiðrétta okkur núna því 

enginn myndi kenna okkur það síðar. „Það er vegna ykkar, ekki fyrir mig.“ Ég man að ég 

byrjaði að gera tortillakökur þriggja ára gömul. Móðir mín sagði að á þeim aldri var ég 

farin að geta gert ýmsa hluti sjálf. Ég kunni til að mynda að hreinsa pottinn þar sem 

maísbaunirnar eru eldaðar til þess að búa til tortilladeig. Hún kenndi mér að hreinsa maukið 

og búa til úr því deig. Þegar ég var stærri þá útskýrði móðir mín fyrir mér að ég mætti ekki 

stíga ofan á ákveðna hluti, til dæmis ofan á disk eða glas. Einnig mætti ekki stíga ofan á 

maís þar sem hann er fæða okkar. Það voru svona ýmis smáatriði sem maður þurfti að vita. 

Ég minnist þess þegar við fórum að sá á ökrunum. Móðir mín útskýrði alltaf fyrir 

mér hvaða dagar væri frjósamir til sáningar. Hún var alltaf að hugsa um náttúruna. Ég held 

að þá hafi ímyndunarafl hennar fengið lausan tauminn. Ef maður trúir einhverju 

staðfastlega þá rætist það. Þessu hef ég tekið eftir með ýmis meðul. Ég segi til dæmis að 

eitthvað tiltekið lyf muni lækna mig. Þar af leiðandi þá læknast ég, jafnvel þó að það hafi 

ekki verið meðalið sjálft sem hafi haft þau áhrif. Ég held að móðir mín hafi líka verið 

þannig. Hún sagði að þegar hún var lítil þá hafi hún gengið ofan á trjástofnum, upp í tré og 

leitað að dýrum og öðru. Hún talaði mikið við dýrin. Til dæmis ef hún sló til dýrs þá sagði 

hún: „Það er ástæða fyrir því að ég slæ þig, ekki vera reitt.“ Þannig gat hún náð góðu 

sambandi við dýrið aftur. Einnig sagði hún mér frá því þegar hún var lítil og fann lítinn grís 

upp í fjallinu. Hún vissi að enginn ætti hann af því það voru engir nágrannar og þau voru 

eina fjölskyldan sem bjó á þessum stað. Það voru reyndar fjölskyldur sem bjuggu lengra í 

burtu en það var í margra kílómetra fjarlægð frá svæðinu. Hún tók grísinn og fór með hann 

heim. Þar sem afi var mjög réttsýnn maður þá átti hann það til að slá börn sín ef þau stálu 

einhverju, jafnvel þó það væri bara smáhlutur, eða ávöxtur. Meðal indíána er bannað að 

ræna úr húsi nágranna. Það má enginn notfæra sér strit þeirra. Móðir mín tók grísinn en hún 

vissi ekki hvernig hún ætti að útskýra þetta fyrir afa því hann gæti átt það til að henda henni 

út ásamt grísnum. Þess vegna faldi hún grísinn í gufuhúsinu og skyldi hann eftir þar.  

Afi átti tvær kýr og kýrnar gáfu mjólk sem úr var unnin ostur. Farið var með ostinn 

á markaðinn eða hann var seldur til hinna ríku. Móðir mín tók hluta af mjólkinni og gaf 

grísnum til þess að hann myndi stækka en án þess þó að afi yrði þess var. Eftir fimmtán 
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daga var litli grísinn búinn að braggast og var enn að stækka, jafnvel þó hann hefði enga 

móður til að nærast af. Það var í raun ótrúlegt að grísinn hafi haldið lífi. Svo áttaði afi sig á 

því að móðir mín væri með grís. Hann ætlaði nánast að ganga frá henni og sagði: „Farðu 

með þennan grís í burtu. Ég vil ekki hafa stolinn grís heima hjá mér.“ Það urðu miklar 

deilur á milli þeirra en svo sættust þau á að grísinn fengi að vaxa hjá þeim. Afi sagði þó við 

móður mína að hún yrði að sjá um sjálf að finna fæðu handa honum. Móðir mín fórnaði sér 

og grísinn stækkaði fljótt, var orðin fimm til sex mánaða. Móðir mín varð örvæntingarfull 

og talaði við dýrið. Hún sagði við það: „Þó að faðir minn elski þig ekki þá geri ég það.“ 

Eina nóttina komu svo þrír eða fjórir sléttuúlfar og höfðu grísinn á brott með sér. Svínið 

byrjaði að hrína og móðir mín hljóp út. Hún fór hiklaust upp í fjöllin og hljóp á eftir þeim 

til þess að reyna að ná grísnum. Þegar hún sá fleiri svín fara upp fjallið þá andaði móðir 

mín öndinni léttar. Hún sagði við sjálfa sig: „Jæja þá, þessi grís tilheyrir ekki mér heldur 

náttúrunni.“ Svo hún skildi við dýrið og fór til baka. Allan tímann dreymdi hana litla 

grísinn sinn. Hún sá fyrir sér þegar sléttuúlfarnir tóku hann með kjaftinum og fóru með 

hann burt.  

Á þessum tíma ákvað móðir mín að læra dulskyggni og verða chimán eins og við 

köllum þann mann sem spáir fyrir hluti meðal indíánanna. Hann er einskonar læknir meðal 

þeirra eða jafnvel eins og kaþólskur prestur. Svo móðir mín sagði: „Ég ætla að verða 

spákona og læra af einum af þessum spámönnum. Hún fór til spámanns sem kenndi henni 

ýmislegt m.a. um dýr, jurtir, vatn og sólina. Móðir mín lærði mikið en þetta varð kannski 

ekki beint hennar hlutskipti í lífinu. Það hjálpaði henni hinsvegar mikið í sambandi við 

einbeitingu og annað. Móður minni þótti virkilega vænt um náttúrunna. Í Gvatemala er 

himininn yfirleitt blár, en svo þegar það fara að myndast ský við rætur fjallshlíðanna þá er 

það merki um að rigning sé í aðsigi. Móðir mín kunni að greina hvaða dagar væru 

rigningardagar, hvernig rigning myndi falla og hvort hún yrði kraftmikil eða smávægileg. 

Þegar það fóru að myndast skýjaraðir í ákveðna átt þá sagði móðir mín: „Flýtið ykkur 

börnin góð því nú fer að rigna.“ Og það er víst að það rigndi líkt og rigningin færi 

nákvæmlega eftir hennar útreikningum.  

Móðir mín var lífsglöð þrátt fyrir ömurlegt líf okkar og að þurfa horfa upp á 

veikindi okkar. Ég minnist þess að það kom fyrir að ég gat ekki gengið vegna þess að 
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jurtirnar rispuðu á mér fæturna. Þegar það rigndi var það forin sem rispaði þá og það kom 

ígerð á milli tánna.  

Ég man að móðir mín þekkti til margra náttúrulyfja úr sveitinni. Þegar við vorum 

veik þá leitaði hún að jurtalaufum sem læknuðu okkur um leið. Eitt af því sem einkenndi 

móður mína var að henni fannst gaman að gefa smágjafir. Hún sagði við okkur að öllum 

þeim sem kæmu í heimsókn þyrfti ávallt að gefa eitthvað, þótt það væri ekki nema smá 

lögg af pinol.
544

 Ef gest bar að garði þá væri hægt að gefa til dæmis tortillaköku með salti 

eða annað það sem væri á boðstólnum. „Maður verður alltaf að muna eftir því að gefa,“ 

sagði hún, „því það kemur að því að sá sem man eftir að gefa fær einnig eitthvað að 

launum. Þegar maður er í erfiðri aðstöðu þá mun maður ekki þurfa takast á við allan 

sársaukann sem því fylgir einn heldur mun alltaf berast hjálp. Þó það sé ekki frá sömu 

manneskjunni sem maður hefur gefið þá mun alltaf vera fólk til staðar sem mun bera 

hlýhug til manns.“ Þess vegna lét hún okkur alltaf hafa heitt vatn á eldinum svo að allir þeir 

sem stoppuðu við heima gætu fengið eitthvað, þó ekki væri nema lögg af maísdrykknum 

atol.
545

 Hún kenndi okkur líka að fara vel með alla hluti heimilisins og varðveita þá. Til 

dæmis pottanna. Hún átti marga leirpotta sem hún var búin að eiga lengi og höfðu ekki 

brotnað eða skemmst af því hún kunni að fara vel með eigur sínar. Hún sagði okkur að 

fátæktinni fylgdi það að maður gæti ekki alltaf verið að kaupa nýja hluti. Maður ætti heldur 

ekki að búast við að fá þá frá eiginmanninum, heldur ætti maður sjálfur að leggja eitthvað 

fyrir eigum sínum. Hún sagði okkur frá fólki sem hún vissi um og sem hún hefði hjálpað til 

að bæta sig. „Svona fer fyrir þeim konum sem passa ekki upp á pottana sína og eiga þá ekki 

lengur, þær eru tilneyddar til að kaupa nýja.“ Svona var móðir mín með allt.  

Eitt af því sem hún kenndi okkur og viðkemur siðum okkar er að ekki eigi að blanda 

kvenmannsfötum saman við karlmannsföt. Hún sagði okkur að setja föt bræðra okkar á 

ákveðinn stað þegar þau væru þvegin. Hún sagði að fyrst ætti að þvo karlmannsfötin og svo 

okkar. Í okkar menningu er karlmaðurinn oft metinn sem æðri, en kona er að sjálfsögðu líka 

metin að verðleikum. En það eru jú við sem sjáum um allt og við verðum að gera það vel. Í 

fyrsta lagi er það vegna þess að þetta eru karlmennirnir okkar og í öðru lagi, af því þetta er 

                                                           
544

 Drykkur sem er búin til úr ristuðu maísmjöli sem blandað er saman við vatn, sykur og kakóduft.  
545

 [Þýð.] Drykkur sem búin er til úr maís, vatni, salti, sykri og mjólk. 
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leið til að hvetja þá eins og forfeður okkar gerðu. Að blanda ekki fötum okkar saman held 

ég að hafi verið regla sem þeir fóru eftir. Móðir mín sagði að það væru svo ákveðin atriði 

sem einkenndu konur en ekki karla, t.d. að fara á blæðingar. Líka þetta með að öll föt okkar 

eiga að vera aðskilin. Þannig er það með alla hluti; þeim er ekki blandað saman. Þó er það 

þannig með búsáhöld og annað á heimilinu að ekki er til eitt af hverju fyrir alla.  

Það var annað sem ég sá móður mína gera reglulega. Oft kom faðir minn þreyttur 

heim úr vinnunni og þá vildi móðir mín gefa honum sem mest af matnum og skildi aðeins 

smávegins eftir handa sjálfri sér. Ég spurði hana: „Af hverju þarf pabbi að borða svona 

mikið?“ Hún sagði þá að hann eyddi mikilli orku í vinnuna og ef við myndum ekki hugsa 

um hann þá gæti hann veikst og orðið heilsuveill. Honum var því færður meiri matur til 

þess að hvetja hann áfram. Svona var móðir mín með allt. Eitt af þeim mikilvægu atriðum 

sem hún var vön að segja var að það væri á ábyrgð konunnar hversu miklum peningum 

væri eytt. Í sveitinni er það þannig að hlutir eru keyptir fyrir alla vikuna og konan er ábyrg 

fyrir útgjöldum heimilisins. Hún sér um að geyma peningana. Ef það fellur í hlut konunnar 

að fara á markaðinn þá kaupir hún það sem þarf. Ef ekki, þá þarf hún að segja 

karlmanninum hvað það er sem vantar svo að hann geti keypt það. Móðir mín fór samt 

næstum aldrei á markaðinn. Faðir minn var vanur að fara og kaupa allt það sem móðir mín 

bað hann um, jafnvel þótt það væri bara pottur eða sópur. Ein ástæðan var sú að þar sem 

móðir mín hafði verið ljósmóðir í langan tíma þá þekkti hún til stærsta hluta lækningajurta 

og meðala, hvort sem það væri fyrir fullorðna eða börn. Svo það kom fyrir að klukkan þrjú 

eða fjögur á morgnana var hún kölluð til að heimsækja einhvern sem var veikur. Hún var 

því næstum aldrei heima. Þess vegna varð hún að gefa okkur nóg af ráðum og frá því við 

vorum lítil kenndi hún okkur að hugsa um húsið og hvernig við ættum að passa upp á eigur 

okkar svo þær myndu ekki skemmast. Móðir mín var mjög ánægð af því systir mín gerði 

allt eins og hún. Systir mín lærði öll smáatriði af henni og hagaði sér heima við eins og 

móðir okkar. Hún er nú gift kona en ég veit ekki hvar hún er niðurkomin. 

Móðir mín færði okkur ekki mat heldur þurftum við sjálf að verða okkur út um 

hann. Maður verður leiður á því að borða alltaf sömu jurtirnar og því þurfti að finna 

eitthvað annað. Sérstaklega á uppskerutímanum, en þá er aðeins ein kona heimavið á 



102 
 

meðan hinir sjá um uppskeruvinnuna. Sú sem er eftir heima sér því um að finna mat fyrir 

síðdegisverðinn.  

Móður minni fannst alltaf gaman að hafa eitthvað fyrir stafni. Hún kunni að búa til 

strámottur, vefa efni og flétta strá í hatta. Einnig að búa til leirpotta og leirdiska sem við 

köllum comales, þessir sem tortillakökur eru hitaðar á. Allt þetta kunni hún að búa til. 

Stundum og þá til dæmis á sunnudögum þegar móðir mín sá ekki um þvotta (sem við 

þurftum öll að gera þegar við urðum stærri), þá gerði móðir mín ýmislegt fyrir heimilið. Þá 

hafði hún tíma til þess að gera eins og einn til tvo leirdiska fyrir tortillakökur, eða leirpotta. 

Eða þá að fólk bað hana um að búa til hluti fyrir sig. Undir lokin átti hún kú sem henni þótti 

virkilega vænt um.  

Þegar við vorum að vaxa úr grasi og þegar mágkonur mínar voru komnar til 

sögunnar þá þurfti móðir mín ekki að sjá um öll húsverkin. Þá fór hún á fætur og fór beint 

til að líta á dýrin, eða fór með þau á stað þar sem þau áttu að vera allan daginn. Þegar 

vinnumennirnir fóru af stað fór hún einnig til vinnu á ökrunum. Fólkið mat hana mikils af 

því hún var virk víða. Stundum vorum við þó ekki hrifin af því að hún væri að fara svona 

mikið út því við þurftum á henni að halda heima við. Stundum var það þannig að hún kom 

ekki heim í tvo til þrjá daga því hún þurfti að hugsa um sjúklinga. Við urðum pirruð á 

þessu, sérstaklega bræður mínir. Við vildum að hún væri heima. Svo fór hún að fara í önnur 

þorp og það var þá sem hún gerðist baráttukona. Hún fór til þess að líta á sjúklingana en á 

sama tíma vann hún með samtökum. Hún hóf skipulega starfsemi með öðru kvenfólki.  

Hafa verður í huga að móðir mín kunni hvorki að lesa né skrifa og þekkti ekki til 

einhverra kenninga. En það var eitt sem hún talaði um í sambandi við karlrembu. Hún sagði 

að það væru hvorki karlmenn eða konur sem væru ábyrg fyrir karlrembu, heldur væri hún 

hluti af samfélaginu. Til þess að vinna bug á karlrembu ætti ekki að ásaka karlmenn eða 

konur. Hún sagði: „Er það karlmaðurinn sem er karlremba eða er það konan?“ Því stundum 

er það svo að maður stendur frammi fyrir tveimur andstæðum pólum þar sem kona segist 

vera frjáls og á þann hátt tekur hún afstöðu. Í stað þess að leysa vandamálið þá er það gert 

enn stærra.“ Svo bætti hún við: „Í tengslum við þetta höfum við kvenfólk mikilvægu 

hlutverki að gegna því við erum betri í að sýna væntumþykju.“ Svo kom hún með dæmi frá 

því þau faðir minn voru ung, en þá naut hann þess að láta stjana við sig. Á sama tíma var 
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hann mjög afbrýðisamur. Móðir mín sagði að þau enduðu alltaf á því að ræða málin því þau 

þyrftu að læra vera eins og fullorðið fólk. Þegar hún gifti sig þá reyndist þeim erfitt að 

skilja að þau væru að hefja nýtt líf og það að vera í hjónabandi væri ólíkt lífinu þeirra áður. 

Ég get ekki sagt til um það enda er ég einhleyp, en móðir mín sagði að það komi alltaf upp 

einhver vandamál í samböndum. Hvort sem maður vill það eða ekki, hversu gott sem 

hjónabandið er, þá munu alltaf vera til staðar vandamál. Til að leysa það þá þurfa 

einstaklingarnir tveir að lifa saman sem einn, lifa lífi fullorðins fólks. Kannski var það þetta 

sem móðir mín var að meina þegar hún talaði um vandamál föður míns með að vera 

afbrýðisamur. Það var aðeins þegar þau fóru að tala um þetta að þau gátu skilið hvort annað 

og leyst vandamálið. Það skiptir ekki máli hversu meðvituð konan eða maðurinn er um 

stöðuna því ef þau ræða ekki saman þá geta þau ekki skilið hvað er að. Hún sagði: „Málið 

er að enginn annar mun leysa vandann fyrir þig ef það ert ekki þú sjálf sem hugsar um 

hvernig þú ætlar að gera það. Ekki einu sinni annað kvenfólk mun gera það fyrir þig.“ Það 

sama á við í tilfelli karlmannanna.  

Annað dæmi sem móðir mín kom með var að þegar faðir minn var virkilega reiður, 

þá ansaði hún honum ekki. En á tímum þar sem þau voru bæði í góðu skapi og í jafnvægi 

þá röbbuðu þau saman. Á þann hátt löguðu þau galla sína og þeim tókst að stofna góða 

fjölskyldu. Auðvitað komu upp vandamál og það kom stundum fyrir að þau rifust, en það 

táknaði ekki að hjónaband þeirra væri slæmt heldur að þau skildu hvort annað. Það var 

aðallega þess vegna sem móðir mín fékk algjört frelsi til þess að sinna vinnu sinni og fara 

út, en meðal okkar indíána er oft erfitt fyrir konu að fara eina út... Eins og ég hef áður sagt 

þá máttum við systurnar bara fara út með móður okkar eða bræðum þegar við vorum yngri. 

Þetta tíðkast enn í dag. Gift kona hefur ekki frelsi til þess að fara út, vera eina á ferð eða 

heimsækja nágranna. Kannski vegna afbrýðisemi eiginmannsins enda höfum við alltaf í 

huga ímynd okkar innan samfélagsins og við viljum koma vel fyrir svo okkur verði ekki 

hafnað. Það er sú ímynd sem við verðum að sýna frammi fyrir öllum. Þannig verður þessi 

lífstíll til og oft veltur hann á öðrum. Móðir mín hafði hinsvegar algjört frelsi til þess að 

fara út af því hún var fulltrúi samfélagsins.  

Í mínum ættbálk tókst okkur að lifa í sátt og samlyndi. Stundum fóru konurnar á 

markaðinn eða fóru saman niður í bæinn og versluðu. Ég man að í hvert skipti sem við 
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fórum þangað fór heil fylking kvenna úr samfélaginu og höfðum við heilmikið að spjalla 

um við nágrannakonur okkar. Stundum fóru karlmenn, konur og börn saman í bæinn. Við 

skiptum okkur niður meðan verslað var og svo fórum við öll saman til baka.  

Móðir mín var mjög þolinmóð gagnvart börnunum sínum og tengdadætrum. Það 

komu upp fjölmörg vandamál af því að við ólumst upp í húsi þar sem bjó margt fólk. Þar 

voru amma mín og afi, öll börnin og fyrsta mágkonan ásamt þremur börnum sem bjuggu 

hjá okkur. Þetta gerði það að verkum að vinnan var mikil, það þurfti að hugsa um húsið, sjá 

um matinn og uppvaskið. Flest okkar fóru að vinna en mágkona mín varð eftir heima. 

Stundum kom hún með okkur til vinnu.  

Okkur fannst skemmtilegast að tína nýrnabaunir eða taka upp uppskeru. Stundum 

eru nýrnabaunir teknar upp á undan maísnum, stundum eftir á. Við systkinin spjölluðum 

heilmikið saman. Svo kom að því að sum þeirra giftust og móðir mín þurfti að takast á við 

vandmálin sem fylgdu því. Í fyrsta lagi þá voru eiginkonur sona hennar ekki vanar 

vinnuaðferðum okkar. Í öðru lagi þá vildu þær ekki búa einar því þær komu líka úr stórum 

fjölskyldum og þeim myndi líða illa að búa einar með eiginmönnum sínum. Þess vegna 

bjuggu þau hjá okkur enda er það skylda í hverju samfélagi að kona búi með foreldrum 

eiginmanns síns. Þá fóru að koma upp vandamál af því að systir mín var skapstór og vildi 

ekki að hlutirnir væri skyldir eftir hálfkláraðir, hún vildi að þeir væru fullunnir og það hratt. 

Systir mín sat næstum aldrei kyrr. Hún var alltaf að vinna, alltaf upptekin og auðvitað var 

erfitt fyrir mágkonur mínar að aðlagast þannig vinnubrögðum. Það varð því nauðsynlegt að 

mágkonurnar færu annað því það var ekki mögulegt að þær gætu búið heima. Móðir mín 

glímdi við ýmis vandamál því hún þurfti að sýna börnum sínum ást jafnt og tengdadætrum 

sínum. Við vorum mjög bitur yfir þessu. Þegar bræður okkar eignuðust sín fyrstu hús 

urðum við hin systkinin dálítið öfundsjúk þegar móðir mín fór heim til þeirra og hélt áfram 

að hugsa um þá eins og þeir væru litlir strákar. Þannig kom upp afbrigðissemi meðal okkar 

og við skömmuðumst í móður okkar þegar hún kom heim. Svo rifumst við í bræðrum okkar 

út af tengdadætrunum. En móðir mín deildi væntumþykju sinni með öllum og sagði að ef 

henni þætti vænt um einn þá þætti henni einnig vænt um hina, eða þá að hún yrði að hafna 

okkur öllum.  
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Móðir mín kunni ekki að tjá pólitískar skoðanir sínar en hún hafði þó sterka pólitíska stefnu 

í starfi sínu. Hún sagði að við yrðum að vera konur sem gætu gert samfélaginu gagn. 

Þannig að frá því við vorum litlar þá þurftum við systurnar að fylgja henni, læra af henni og 

hafa eftir henni öll þau smáatriði sem hún kenndi okkur í tengslum við pólitík. Hún var 

fyrst til þess að ákveða að taka þátt í baráttunni og það á undan mér. Það var af því að þá 

vissi ég í rauninni ekkert og skildi ekkert. Móðir mín hafði hinsvegar öðlast pólitíska sýn 

og var byrjuð að vinna fyrir ýmis samtök. Á meðan hafði ég enn enga þekkingu á þessum 

efnum.  

Móðir mín tilheyrði ekki neinum ákveðnum samtökum en hún fékk upplýsingar frá 

CUC. Þegar hún kynntist félögunum í fjöllunum, það er að segja skæruliðunum, þá elskaði 

hún þá líkt og sín eigin börn. Hún kynntist þeim upphaflega á öðrum stöðum því hún var 

alltaf að ferðast á milli til þess að sinna sjúklingum. Hún var oft kölluð til þess að sinna 

ófrískum konum annars staðar og þannig kynntist hún skæruliðunum. Þegar hún fékk 

tækifæri til þess að starfa með CUC kom hún fram fyrir hönd þeirra en hún tilheyrði þó 

ekki neinum ákveðnum samtökum. Hún sagði að það sem skipti máli væri að gera eitthvað 

fyrir ættbálkinn. Hún sagði að það væri sorglegt að deyja án þess að hafa lagt eitthvað af 

mörkum fyrir samfélagið, án þess að hafa raunveruleikann í höndum sér. Áður en ég gegndi 

ákveðnu starfi innan CUC (fyrst sinnti ég aðeins þeim störfum sem þeir vildu að ég 

framkvæmdi, þá var ég ekki orðin skipuleggjandi þeirra) sagði móðir mín: „Dóttir góð, það 

er nauðsynlegt að móta sér stefnu. Ég er ekki að krefjast þess bara af því að ég er móðir þín, 

heldur er það skylda að koma því í verk sem maður hefur þekkingu á. Nú er tími 

landsföðurhyggjunnar lokið, nú er ekki lengur sagt að dætur viti ekki neitt.“ Móðir mín 

gerði ekki greinarmun á baráttu karlmanna og baráttu kvenna. Hún sagði: „Ég er ekki að 

neyða þig til þess að segja skilið við kveneðli þitt, en þátttaka þín í baráttunni þarf að vera 

jafnvíg þátttöku bræðra þinna. En þú mátt ekki fara með því hugarfari að vera aðeins enn 

einn félaginn. Þú verður að taka að þér mikilvæg verkefni, gera grein fyrir stöðu þinni sem 

kona og krefjast að þú fáir að taka þátt. Þegar barn krefst matar síns þá er því sinnt. Barn 

sem ekki grætur fær hinsvegar ekkert að borða.“ Út af þessu fannst mér að þátttaka mín 

yrði að vera virkari. 
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Móðir mín var líka mjög hugrökk. Á sunnudögum fór hún út þrjú á morgnana til bæjarins, 

með hestinn sem sinn eina ferðafélaga. Hún var jú hugrökk, en eins og ég sagði áður þá 

lærði ég meira af föður mínum. Mér finnst það mjög leiðinlegt því móðir mín hafði 

þekkingu á mörgu sem ég hef ekki. Til dæmis í tengslum við meðul og á náttúruna. 

Auðvitað þekki ég eitthvað til þessa, en þekking mín er frekar almenn og ristir ekki djúpt. 

 Móðir mín hafði sömu hugmyndir um konur líkt og konur í gamla daga höfðu. Það 

voru sterkar konur sem trúðu því að kvenfólk ætti að tileinka sér kvennastörf til þess að lifa 

af og til að geta tekist á við hitt og þetta. Hún hafði rétt fyrir sér, því það er munur á körlum 

og konum. Faðir minn var mjög ljúfur og verndaði mig alltaf en sú sem tókst á við stóru 

vandmálin innan fjölskyldunnar var móðir mín. Hún þurfti kannski að horfa upp á son sinn 

í dauðateygjunum og reyna gera allt sem í hennar valdi stæði til að bjarga honum. En þegar 

faðir minn sá litla bróður sem var oft veikur og lá á milli heims og helju, þá flúði hann. 

Honum þótti betra að drekka sig fullann og gleyma öllu. Móðir mín leyfði sér ekki þann 

munað að drekka því hún þurfti að gera eitthvað til að bjarga litla bróður frá því að deyja.  

 Faðir minn sýndi mikið hugrekki við ýmsar aðstæður þar sem hann gat tekist á við 

þær en það voru einnig aðstæður sem hann gat ekki höndlað. Það sama átti við um móður 

mína. Hún gat tekist á við ýmislegt, en við aðrar aðstæður var hún ekki fær um það. Þess 

vegna þótti mér vænt um þau og ég elskaði þau bæði. Ég verð þó að segja að ég ólst frekar 

upp við hlið föður míns. Móðir mín kenndi mörgu fólki, en ég lærði ég ekki jafn mikið af 

henni eins ég hefði átt að gera.  
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XXXIII 

ÚTLEGÐIN  

„Við ögrum dauðanum. Beinn ættlegur okkar mun ekki þurrkast 

út meðan stjarna morgundagsins skín.“ 

Popol Vuh 

Vegna alls þessa var komin tími til brottfarar. Ég var ánægð en á sama tíma var ég að 

upplifa eitthvað sem ég hafði aldrei gert ráð fyrir að gæti gerst. Félagar mínir fóru með mig 

í flugvél til Mexíkó. Ég var algjörlega örmagna og eyðilögð því aldrei hafði hvarflaði að 

mér að einn dag þyrfti ég að yfirgefa ættjörð mína vegna allra þessara glæpamanna. Samt 

sem áður vonaði ég að ég gæti snúið aftur fljótlega til að halda baráttunni áfram. Ég vildi 

ekki fresta starfinu mínu eitt augnablik. Ég veit að ég get aðeins sýnt foreldrum mínum 

sómasamlega virðingu ef ég held áfram þeirri barráttu sem þeim tókst ekki að ljúka og 

skyldu eftir hálfunna.  

Ég dvaldi á mismunandi stöðum í Mexíkó og vissi ekki hvað ég átti að gera. Við hin 

fátæku látum okkur aldrei dreyma um utanlandsferð, okkur dreymir ekki einu sinni um 

skemmtiferðir. Þess vegna tíðkast ferðalög ekki hjá okkur. Ég fór út til að kynnast nýjum 

stöðum og nýju fólki. Ég hef umgengist marga sem hafa sýnt mér mikla ástúð og ég hef 

fengið frá þeim sömu væntumþykju og frá mínum nánustu. Ég man að þau báðu mig um að 

segja frá ástandinu í Gvatemala og á þessum tíma var ég mjög viðkvæm. Þau buðu mér að 

taka þátt í ráðstefnu með kristnu fólki frá Suður- og Mið-Ameríku og Evrópu þar sem þau 

báðu mig um segja frá lífi kvenna í Gvatemala. Af einlægum áhuga og af mikilli ánægju 

talaði ég um móður mína á þessum fjöldafundi. Oft þurfti ég að umbera hina miklu sorg 

sem fylgdi því að tala um hana. Ég gerði það samt af mikilli ást og hugsaði að móðir mín 

væri ekki sú eina sem hefði þjáðst heldur eru margar hugrakkar mæður eins og hún. Seinna 

var mér tilkynnt að ég myndi fá í heimsókn félaga sem voru væntanlegir frá Gvatemala. Ég 

var ánægð. Það skipti ekki máli hverjir félagarnir væru því ég bar mikla ást til alls 

samfélagsins. Fyrir mér var hvert og eitt þeirra eins og systkini mitt. Stuttu seinna var mér 

komið á óvart með komu yngri systra minna og þá varð ég glöð. Okkur stóð ekki á sama 

um að við systkinin hefðum ekki séð gröf litla bróður okkar eða hinna yngri systkina okkar 
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sem höfðu látist á búgörðunum. Við þekktum ekki gröf bróður míns sem var pyntaður, né 

gröf móður minnar eða föður. Eftir dauða foreldra minna vissi ég ekkert um hin systkini 

mín en ég vona af öllu hjarta að þau séu á lífi.  

Þegar við skildumst að fór önnur litla systir mín með móður minni og var hennar 

stoð og stytta. Hin fór upp í fjöllin með félögum úr skæruliðahreyfingunni. Þær tvær 

yfirgáfu svo landið einfaldlega vegna þess að systir mín sem fór í fjöllin fannst að hún yrði 

að hjálpa hinni systur okkar og vera í fylgd með henni svo að hún færi ekki villu vegar. 

Systir mín kaus vopnin. Hún var átta ára þegar hún gerðist skæruliði. Hún hugsaði líkt og 

fullorðin kona og henni fannst hún vera orðin fullorðin, sérstaklega þegar hún var að verja 

samfélagið sitt. Þess vegna fór systir mín til fjalla. Kannski af því hún hafði kynnst 

skæruliðunum á undan mér. Ég hafði hinsvegar farið burt úr okkar samfélagi til þess að 

heimsækja önnur og þess vegna kom ég ekki nálægt fjöllunum. Ég fór til annarra stærri 

þorpa þar sem fyrirfinnast ekki fjöll eins og hin stórbrotnu fjöll sem eru heima.  

Það var ekki algengt að skæruliðarnir kæmu til þorpsins heldur fór systir mín niður 

á búgarðinn sem var í eigu Brol-fjölskyldunnar þegar kaffitínslan stóð yfir. Vegna 

ástandsins var meirihluti drengjanna á Brol-búgarðinum orðnir skæruliðar. Systir mín fór 

að hafa afskipti af skæruliðahreyfingunni. Hún kunni að þegja yfir leyndarmálum. Hún 

sagði foreldrum mínum aldrei að hún væri í beinu sambandi við skæruliðanna því hún 

áttaði sig á því strax að það gæti þýtt dauða foreldra hennar og væri mikil áhætta. Hún 

hugsaði um líf foreldra sinna og sitt eigið, þess vegna þagði hún yfir þessu leyndarmáli. 

Þegar við áttuðum okkur á því að systir mín væri horfin var strax farið að skoða málið og 

leita að henni. Margir sögðu: „Auðvitað, hún var í samskiptum við skæruliðahreyfinguna 

og þess vegna hefur hún farið upp í fjöllin.“ Við vorum ekki viss og okkur datt í hug að hún 

hefði kannski týnst, að henni hefði verið rænt eða eitthvað þvíumlíkt vegna hótana sem við 

fengum um að ef faðir okkar myndi ekki deyja yrði það eitt okkar. Ég komst að hinu sanna 

árið 1979 þegar systir mín kom niður úr fjöllunum og við hittumst. Hún sagði við mig: „Ég 

er ánægð og ekki hafa áhyggjur þó að ég þurfi að þola hungur, sársauka og langar göngur 

um fjöllin því ég geri þetta af svo mikilli ást og ég geri það fyrir ykkur.“ Hún var á leið á 

messuhátíð í þorpi þar sem hún fékk að hlusta á messuna, fermast og allt sem því tengist. 

Þess vegna fór hún til byggða og fyrir algjöra tilviljun vorum við á sama stað. 
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Í Mexíkó hitti ég nokkra Evrópubúa sem höfðu aðstoðað okkur meðan foreldrar mínir voru 

á lífi. Þeir buðust til að hjálpa okkur til þess að flytja til Evrópu. Þau sögðu að það væri 

ómanneskjulegt að þurfa að þola þetta allt. Af miklum hlýhug sögðu þau okkur að fara 

þangað. „Við munum útvega ykkur samastað, við munum veita ykkur allt sem þið óskið 

ykkur. Þar að auki er tækifæri fyrir yngri systur þínar að mennta sig.“ Ég gat ekki tekið 

ákvörðun fyrir þær þar sem ég áleit að þær væru konur sem hefðu eigin skoðanir og gætu 

hugsað sjálfar um líf sitt. Þannig að þeir spurðu systur mínar sem höfnuðu um leið þeim 

kosti sem þau buðu. Fyrst að þau vildu hjálpa ættu þau að senda hjálpina hingað, ekki fyrir 

okkur heldur fyrir alla munaðarleysingjana sem eftir væru. Fólkið skyldi ekki að þrátt fyrir 

allt sem við höfum upplifað vildum við búa áfram í Gvatemala, þrátt fyrir allar áhætturnar 

sem því fylgdu. Eftir að það linnti aðeins á ofsa hersins við að leita okkur uppi eins og 

brjálæðingar snerum við aftur til Gvatemala með hjálp annarra félaga. Við komum aftur 

þangað og þá völdu yngri systur mínar sér sitthvor samtökin til að fylgja. Yngsta systir mín 

sagði: „Nú er ég skráður félagi.“ Félagarnir sögðu við okkur að velja okkur það sem hentaði 

okkur best og þar sem væri heillvænlegast fyrir okkur að leggja eitthvað af mörkum. Ég hef 

dálæti á CUC og ég elska þessi samtök því með þeim hef ég uppgötvað að við verðum að 

þróa áfram uppreisn alþýðunnar með því að berjast gegn óvininum. Einnig verðum við 

alþýðan að berjast fyrir breytingum. Ég var trú sannfæringu minni. Þess vegna sagði ég: 

„Ég vil starfa meðal fólksins þó að því fylgi ýmsar áhættur sem þarf að takast á við.“ Önnur 

yngri systir mín sagði: „Systir, frá og með þessari stundu erum við ‚samfélagar,„ ég er 

félagi eins og þú og þú ert félagi eins og ég.“ Mig tóku þessar aðstæður sárt. Yngri systir 

mín hafði alist upp í fjöllunum, hún ólst upp í þorpinu mínu, í þorpi sem var umvafið 

fjöllum. Hún elskaði fjöllin og fagurgræna náttúruna. Þess vegna hugsaði ég með mér að 

hún myndi kannski velja sér erfiðara verkefni en ég. Og það reyndist rétt. Hún sagði: „Eina 

leiðin sem mér er fær til að heiðra minningu móður minnar er með því að taka einnig upp 

vopn. Það er mín eina von.“ Hún tók hlutverki sínu af mikilli alvöru og ábyrgð. Hún sagði: 

„Ég er fullorðin kona.“ Þannig að systur mínar þurftu að finna eigin leiðir til að nálgast 

samtökin því við vorum algerlega úr sambandi við allt. Þannig lá leið yngri systra minna í 

fjöllin og ég varð eftir í hreyfingu fjöldans. Ég velti því mikið fyrir mér hvort ég ætti að 

snúa aftur til CUC en ég gerði mér grein fyrir að í CUC væri nægilegur fjöldi stjórnenda og 



110 
 

félaga úr bændastétt. Á sama tíma voru margar konur sem létu til sín taka við 

skipulagninguna. Þannig að ég valdi að fylgja eftir trúarlegum hugleiðingum mínum innan 

samtaka byltingarsinnaðs trúfólks: „Vicente Menchú.“ Það er ekki vegna nafns föður míns 

heldur er það verkefni mitt sem kristinnar manneskju að starfa með fólkinu. Ég sá um 

kristilega þjálfun hinna trúuðu félaga sem voru í hreyfingunni. Þetta tengist aðeins því sem 

ég talaði um áður, að ég væri trúboði. Þannig að starf mitt er eins og hjá trúboða nema að 

ég er trúboði sem hugsar um lífið á jörðinni, ólíkt trúboðum sem hugsa aðeins um ríki guðs 

eftir dauðann. Með allri minni reynslu, eftir allt það sem ég hef séð, eftir allan þann 

sársauka og þjáningar sem ég hef þolað lærði ég að þekkja hlutverk kristinnar manneskju á 

jörðinni. Við félagarnir drógum mikilvægar ályktanir með því að hugleiða orð Biblíunnar. 

Við höfum komist að því að Biblían hefur verið notuð til að láta fólk sætta sig við aðstæður 

en ekki til þess að upplýsa fátæka alþýðuna. Verkefni trúaðra byltingarsinna er fyrst og 

fremst að taka afstöðu og tilkynna óréttlætið sem fólk er beitt. Hreyfingin er ekki leynileg 

en hún er leyndarmál af því að við erum margt fólk og getum því ekki falið okkur 

algjörlega. Vegna aðstæðna okkar tölum við um leynilega hreyfingu við félagana sem búa 

ekki í þéttbýlinu heldur í fjöllunum. Við tölum um leyndarmál í sambandi við alla þá vinnu 

sem fer fram óopinberlega og í þéttbýlinu. Við tilkynnum stöðu kirkjunnar sem valdakerfi 

sem oft tekur upp hanskann fyrir einræðisstjórnina. Þessu velti ég sérstaklega vöngum yfir 

því að þeir kalla sig kristna en oft eru þeir heyrnalausir og þöglir frammi fyrir þjáningu 

alþýðunnar. Þetta er einmitt það sem ég minntist á áður. Ég vil að hinir kristnu inni starf sitt 

af hendi sem kristið fólk.  

Margir kalla sig kristna án þess að eiga það skilið. Þeir lifa rólyndis lífi og eiga 

falleg hús, það er allt of sumt. Þess vegna get ég fullyrt að kirkjan í Gvatemala er tvískipt. 

Við höfum kirkju hinna fátæku sem margir hafa valið vegna þess að þeir hafa sömu 

sannfæringu og alþýðan. Svo er það kirkjan sem valdakerfi og stofnun sem heldur áfram að 

vera klíkuskapur. Meiri hluti alþýðunnar er kristinn. En ef þeir sem kallaðir eru prestar sýna 

samt sem áður slæmt fordæmi og styðja einræðisstjórnina getum við ekki sýnt þeim 

stuðning. Það er mikilvægt fyrir mig að velta vöngum yfir þessu. Til dæmis nunnurnar og 

þægindalíf þeirra. Ég varð sorgmædd þegar ég hugsaði um þær því það er ekkert gagn af 

þeim og þær gera ekkert fyrir aðra. Þátttaka mín felst aðallega í forystu. Aðallega vegna 
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þess að óvinurinn þekkir mig. Á þann hátt felst verkefni mitt í því að flytja gögn frá 

miðstöðinni út á land eða innan borgarinnar. Það felst einnig í því að sýna í verki bjargræði 

guðspjallanna. Ég er ekki eigandi lífs míns og ég hef ákveðið að bjóða það fram til 

ákveðins málstaðar. Þeir mega drepa mig hvenær sem er, en að það sé þá gert þar sem ég 

veit að blóð mitt sé ekki til einskis heldur sé fordæmi fyrir félaganna. Heimurinn sem ég bý 

í er svo glæpsamlegur og blóðþyrstur að það kemur að því að ég mun láta lífið út af því. 

Þess vegna er eini kosturinn sem ég á eftir baráttan og réttlát ofbeldi eins og ég hef lært af 

Biblíunni. Þetta reyndi ég að útskýra fyrir kvenkyns félaga sem var marxisti þegar hún 

spurði mig hvernig ég ætlaði að koma á uppreisn sem kristin kona. Ég sagði henni að ekki 

væri hægt að finna allan sannleikann í Biblíunni og ekki heldur innan marxismans. Hún 

varð að samþykkja það. Því við verðum að verja okkur gagnvart óvininum og á sama tíma 

verðum við að verja trú okkar sem kristið fólk í framvindu uppreisnarinnar. Á sama tíma 

hugsum við um að þegar sigurinn er áunnin munum við í staðinn öðlast mikilvæg verkefni 

sem kristið fólk.  

Ég veit að enginn getur tekið mína kristnu trú frá mér. Ekki einræðisstjórnin, ekki 

óttinn og ekki vopnin. Ég verð einnig að láta fólkið mitt skilja það. Saman getum við látið 

kirkjuna vera fyrir alþýðuna, hina einu sönnu kirkju, ekki sem stigskipt kerfi, ekki sem 

bygging, heldur sem tákn umskipta fyrir okkur fólkið. Ég valdi hana sem framlag til 

alþýðuuppreisnar. Við alþýðan sem er stærstur hluti þjóðfélagsins, eigum að koma 

breytingunum á. Ég veit og treysti á að alþýðan, fjöldi fólksins, sé það eina sem getur 

umbreytt þjóðfélaginu. Þetta er ekki bara kenning. Ég valdi að dvelja í borginni og á meðal 

fólksins í stað þess að bera vopn eins og þegar hefur komið fram. Við leggjum okkar af 

mörkum eftir öðrum leiðum og allt stefnir það að sama markmiðinu. Þetta er minn 

málstaður. Eins og ég hef áður sagt varð málstaður minn ekki til út frá einhverju góðu, 

heldur slæmu og sáru. Málstaðurinn skerptist sérstaklega á þeirri eymd sem samfélag mitt 

býr við. Neyðin grundvallast á vannæringunni sem ég hef séð og upplifað sem indíáni. 

Vegna arðránsins og mismunarins sem ég hef sjálf upplifað. Vegna kúgunarinnar fáum við 

ekki að halda upp á eigin hátíðir og okkur er ekki sýnd virðing fyrir það sem við erum. Á 

sama tíma hafa þeir sem mér þykir vænst um verið drepnir. Meðal þeirra eru nágrannar 

mínir úr samfélaginu. Þar af leiðandi er vilji minn til að berjast ekki háður takmörkunum 
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eða rými. Þess vegna hef ég farið á marga staði þar sem ég hef átt kost á því að segja frá 

samfélagi indíána. En ég þarf mikinn tíma til þess að segja frá, því fólk áttar sig ekki strax. 

Að sjálfsögðu tel ég að með þessari frásögn gefi ég mynd af þessu ástandi. Samt sem áður 

held ég áfram að hylja sjálfsmynd mína sem indíáni. Ég held áfram að fela það sem ég vil 

ekki að aðrir viti, hvorki mannfræðingar eða aðrir fræðimenn. Sama hversu margar bækur 

þeir lesa þá geta þeir ekki borið skynbragð á leyndarmál okkar.  

               París, 1982 

 

 

 


