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Í margar aldir hefur menning Maya verið brotin niður á hrottafenginn hátt. Þjóðin 

var neydd til að skrifa og tala spænsku og taka upp kristin nöfn. Með hjálp ýmissa 

fræðimanna, stanslausrar vinnu og þrautseigju hefur okkur verið gert kleift að lesa í sögu 

þessa merka menningarsamfélags og á sama tíma auðveldað eftirlifandi Maya indíánum 

að kynnast sínu upprunalega tungumáli og menningu. Myndleturstáknin sem notuð voru 

sem ritmál og voru m.a. rituð í bækur voru ýmist myndatákn eða atkvæðatákn og voru oft 

með abstrakt táknum sem gaf lesandanum ekki endilega beina tengingu á milli myndar og 

þýðingar. Meginmál þessarar ritgerðar inniheldur umfjöllun um sögu og svæði Maya 

indíána, myndleturstákn, talnakerfi, dagatal Maya, bókagerð, liti og litakóða og tengsl 

nútíma hönnunar við Maya. 

Grafísk hönnun byggir á ævafornum grunni ritlistar og prenthefðar og eru myndir 

og letur; líkt og menningarverðmæti Maya hafa að geyma, megin verkfæri sem unnið er 

með. Farið er yfir helstu niðurstöður þeirra athuganna sem gerðar hafa verið á Maya 

indíánum og kenningar sérfræðinga um líf þeirra og menningu, með sérstakri áherslu á 

tákn, mynd- og ritmál. Erfitt er að fullyrða hvort þeir hafi haft bein áhrif á grafíska 

hönnun, en margt má þó læra af þessum merka menningarhópi og jafnvel tala um 

grafíska hönnun sem námsgrein sem rekja megi aftur til frumbyggja? 
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Inngangur            

 
Hugsum að veröld okkar væri ráðgáta, það eina sem stæði eftir væri ritað í stein. 

Væri hægt að bera kennsl á okkur? Dularfullt samfélag Maya hefur vakið mikinn áhuga 

hjá ævintýrafólki og listamönnum sem og hjá málvísindamönnum, fornleifa-, og 

sagnfræðingum. Það hefur tekið margar aldir að bera kennsl á menningu og listir þessa 

merka menningarsamfélags, einmitt vegna sömu ástæðu; sagan og ritmálið var ýmist ritað 

í steina eða málað á hluti með myndmáli sem okkur var algjörlega fjarlægt og 

óskiljanlegt. Þó að í dag séu enn til afkomendur Maya, var þeim bannað að halda í hefðir 

uppruna síns eftir landnám Spánverja á 16. öld og þvingaðir að taka upp spænska siði 

sem hafði þær afleiðingar í för með sér að skilningur myndmálsins og getan til að skrifa 

glataðist. Það er þeim hópi fólks að þakka sem hefur helgað sér líf og listir Maya indíána 

og barist fyrir skilningi á myndmálinu að við höfum nú aukinn skilning á þessu merka 

samfélagi. Velta má fyrir sér hvort tengsl séu á milli myndmáls Maya og grafískrar 

hönnunar eins og við þekkjum hana í dag og ef svo er, hvers konar tengsl eða áhrif 

menning Maya kann að hafa haft á nútíma hönnun. Grafísk hönnun byggir á ævafornum 

grunni ritlistar og prenthefðar og eru myndir og letur; líkt og menningarverðmæti Maya 

hafa að geyma, megin verkfæri sem unnið er með. Í köflunum hér á eftir verður farið yfir 

helstu niðurstöður þeirra athuganna sem gerðar hafa verið á Maya indíánum og kenningar 

sérfræðinga um líf þeirra og menningu, með sérstakri áherslu á tákn, mynd- og ritmál. 

Saga og svæði            

 
Rekja má samfélag Maya indíána allt að 5000 ár aftur í tímann, en segja má að 

blómaskeið þeirra hafi verið á árunum 250-900 eftir krist. Landsvæði þeirra náði frá 

suðurhluta Mexíkó í gegnum stóran hluta Mið-Ameríku. Hjarta menningarinnar var á 

milli hálendis Guatemala og slétta Yucatán. Stór hluti þessa landsvæðis var þéttur 

frumskógur.1 Maya indíánar voru ekki fyrstir til þess að setjast að á þessu svæði því talið 

er að fyrstu veiðimennirnir hafi myndað samfélag á þessum slóðum fyrir meira en 20 

þúsund árum síðan. Allmörg samfélög hafa risið og fallið frá þeim tíma fram til 16. aldar, 

                                                 
1 David Lebrun: Cracking the Maya Code (heimildamynd), Arte France og Night Fire Films, Bandaríkin, 
2008. 
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þegar samfélag Azteca stóð sem hæst. Má þar nefna Olmeca, Zapoteca (sem jafnan eru 

taldir hafa verið fyrstir að finna upp ritmál á þessum slóðum), Teotihuacána sem byggðu 

borgina Teotihuacán, Tolteca og Mixteca.2 Það var svo á 16. öld að Spánverjar námu land 

í Mið-Ameríku og ólíkir menningarheimar mættust sem hafði afdrifaríkar afleiðingar í för 

með sér. 

Spænski munkurinn Diego de Landa var einn þeirra sem tók þátt í að knésetja 

samfélag Maya og var markmið hans að snúa frumbyggjunum til kaþólskrar trúar. Þeir 

sem héldu áfram sínum trúariðkunum voru handteknir og pyntaðir fyrir „djöfladýrkun“ 

samkvæmt kaþólskri trú. Landa mat myndleturstáknin verkfæri djöfulsins og taldi þau 

innihalda djöfullegar athafnir. Hann stóð fyrir tortímingu hundruð ef ekki þúsunda bóka 

og eyddi þar með gífurlegum menningarverðmætum og hluta af einum af upprunalegustu 

myndleturstáknum sem fundin hafa verið upp. Landa lagði kost á að eyðileggja allt sem á 

vegi hans varð er hann taldi innihalda einhverskonar hjátrú. Fræðimenn Maya voru 

neyddir til þess að læra latneskt letur sem hafði þær afleiðingar að myndletur Maya 

fjaraði út og er talið að á 19. öld hafi kunnáttan til skriftar letursins glatast endanlega.3 

Vegna landfræðilegrar fjarlægðar samfélags Maya indíána við önnur samfélög, 

gerðu þeir einstaka hluti í algjörri einangrun frá Evrópu og Asíu. Þeir voru afar færir í 

listum, svo sem arkitektúr, keramíki, skúlptúragerð, bókagerð og gerð skrautmuna. 

Einnig voru þeir mjög færir í vísindum og þá sérstaklega í stjarnfræði. Á listmunum 

þeirra og byggingum er að finna mikið magn furðulegra tákna sem tekið hefur margar 

aldir að fá skilning á. Umrædd tákn eru grafin í hluti og byggingar, máluð á keramík og 

skrifuð í bækur. Í gegnum tíðina hafa sagn- og fornleifafræðingar velt því fyrir sér hvað 

þessi tákn standi fyrir. Hvort um sé að ræða raunveruleg tákn eða myndir, eða jafnvel 

ritmál?  

Allt sem Mayar gerðu var gert án notkunar málmverkfæra, ökutækja á hjólum og 

hjálpar burðardýra. Þeir lögðu vegi og stíga úr steinum, malbikaða með kalksteinasementi 

sem kallaðir voru sacbeob (eða hvítar götur í Yucatán). Þessar götur tengdu saman 

mikilvæga opinbera staði innan fjölmargra borga og lágu þær einnig marga kílómetra í 

gegnum landið að öðrum stöðum og myndaði samgöngunet margra. Umhverfis borgirnar 

                                                 
2 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, Southwater, London, 
2007, bls. 6. 
3 David Lebrun: Cracking the Maya Code. 
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stunduðu þeir landbúnað og ræktuðu m.a. maís, baunir, chili pipar, sætar kartöflur, 

bómull, tóbak og ýmsar jurtir. 

Undirliggjandi í næstum öllu sem Mayar áorkuðu voru trúar- og heimspekilegar 

hugmyndir sem höfðu áhrif á samfélag þeirra nánast frá upphafi. Útgangspunktur þessa 

trúarkerfis var skynjun þeirra á tíma, geiminn, líkamann og yfirnáttúrulegum ríkjum sem 

voru endurteknar samtengingar hluta alheimsins þar sem menn og guðir verkuðu á víxl á 

öllum stigum tilverunnar. Lífi þeirra var stjórnað af þessum guðum sem þeir tilbáðu með 

sífelldum bænum og fórnum, með því að brenna reykelsi, sjálfs-limlestingum og stundum 

með mannlegum fórnum. Hvergi var hugvitssemi Maya meiri en á sviði stjarnfræði, 

tímatali og við gerð myndleturstákna. Elsta lýsing á tímatali Maya, sem vitað er um, 

birtist á Stela 29 (steinristu) í Tikal, og nær til dagsetningar sem samsvarar 6. júlí, árið 

292 á okkar tímatali.4  

Borgir Maya náðu hæsta stigi sinnar þróunnar á blómaskeiðinu, (250-900 e.k.) en 

ekki voru allar borgirnar byggðar á sama tíma. Þrjár stærstu og þekktustu borgir Maya 

eru Tikal, Copan og Palenque. Borgirnar eru þekktar fyrir gríðarstóra pýramída sem 

sagnfræðingar töldu að hafi verið reistir sem upphækkun fyrir hof þeirra til þess að þau 

stæðu hærra en aðrar byggingar. Mexíkóski arkítektinn Alberto Ruz Lhuiller (1906-79) 

komst síðan að þeirri niðurstöðu að svo var ekki; pýramídarnir voru reistir sem 

konunglegir grafreitir.5 Á tímum Maya höfðu sumar borgirnar hundruð þúsunda íbúa en á 

tíunda áratug 20. aldar voru borgirnar yfirgefnar af óútskýranlegum ástæðum. Ýmsar 

kenningar eru um ástæður þessa, m.a. um offjölgun íbúa,  innrás utanaðkomandi aðila, 

uppreisn, umhverfishörmungar, sjúkdóma faraldur og loftlagsbreytingar svo eitthvað sé 

nefnt, en heimildum ber ekki saman um það.6 

Í margar aldir hefur menning Maya verið brotin niður á hrottafenginn hátt. Þjóðin 

var neydd til að skrifa og tala spænsku og taka upp kristin nöfn. Burt séð frá því, þá lifðu 

Mayar af og er talið að u.þ.b. ein milljón Maya búi í Mexíkó, Guatemala, El Salvador og 

Honduras í dag.7 Með hjálp ýmissa fræðimanna, stanslausrar vinnu og þrautseigju hefur 

                                                 
4 Charles Gallenkamp, Flora S. Clancy og Regina Elise Johnson: Maya: Treasures of an Ancient 
Civilization, Harry N. Abrams, Inc., New York, 1985, bls. 23-24. 
5 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 13. 
6 David Lebrun: Cracking the Maya Code. 
7 „Maya“, Lawrence Lo, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 
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okkur verið gert kleift að lesa í sögu þessa merka menningarsamfélags og á sama tíma 

auðveldað eftirlifandi Maya indíánum að kynnast sínu upprunalega tungumáli og 

menningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Kort af landsvæði Maya. 
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Myndir og tákn           

 
 Myndskreytingar og tákn Maya voru ýmist máluð á hluti eða grafin í steina, 

svokölluð myndleturstákn (e. hieroglyphs). Gert var ráð fyrir því að áhorfendur myndu 

skilja myndleturstáknin í tengslum við sýndar myndir, en myndirnar gátu ýmist verið af 

konungum ásamt sigruðum keppinautum þeirra, eða yfirvaldi að framkvæma heilagar 

helgiathafnir með tilheyrandi blóðsúthellingum.8 Myndleturstáknin sem notuð voru sem 

ritmál og voru m.a. rituð í bækur voru annarskonar, þau voru ýmist myndatákn eða 

atkvæðatákn og voru oft með abstrakt táknum sem gaf lesandanum ekki endilega beina 

tengingu á milli myndar og þýðingar. 

Fundist hafa málaðir vasar, steinristur, veggmyndir, reykelsisstandar og 

drykkjarílát í borgum Maya frá seinni tíma blómaskeiðisins (550-800 e.k.) sem talið er að 

hafi verið skreyttir af lærðum listamönnum sem yfirleitt eru nefndir „skrifarar“ (e. 

scribes). Myndir og tákn prýddu þessa hluti og oft á tíðum nöfn þeirra sem málaðir voru 

á. Grafið var í suma þeirra í stað þess að mála og mjög líklega var það gert af sömu 

aðilum sem voru sérstaklega þjálfaðir útskurðarmenn sem einnig sáu um að rita í 

steinplötur. Fræðimenn telja að margar þeirra mynda sem prýða þessa hluti séu teknar úr 

bókum Maya, en þær bækur sem til eru eftir í dag voru allar gerðar seinna, eða eftir 1230. 

Listamennirnir sem skreyttu hafa þurft að þróa með sér einstaka tækni til að yfirfæra 

fínlegar myndirnar yfir á sveigð yfirborð hlutanna. Það er mjög fátt sem bendir til þess að 

listamennirnir hafi merkt hlutina sérstaklega áður en málað var á þá, því það hefði 

greinilega sést í gegn. Dæmi um sérdeilis prýðilegan vasa frá seinni tíma blómaskeiðsins 

er vasinn Altar Vase sem fannst í ríki Usumacinta, borg Altar de Sacrificios. Myndin 

máluð á þann vasa sýnir jarðarför konunglegrar konu á miðjum aldri frá árinu 754 e.k. Á 

vasanum eru sex dansandi verur sem talið er að tákni þrjá efristéttar-gesti frá öðrum 

borgum hver í fylgd andlegs félaga.9 

Myndir sem prýddu hluti þessa lögðu áherslu á fegurð mannslíkamans og andlits 

með áherslu á búninga helgiathafna svo sem glitklæði og búninga sem vegsömuðu guði 

með helgum táknum. Þessi hugsjón samanstóð af látlausum andlitum með breiðum 

                                                 
8 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 116. 
9 Sama rit, bls. 68. 
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augum, nefi sem byggt var til að tengjast enni, þrútnum vörum og sléttum vöngum.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndleturstákn 

 
Myndleturstákn Maya eru án efa eitt stórbrotnasta letur- og myndmálskerfi heims. 

Það er afar flókið með hundruðum einstakra tákna í formi manna, dýra, yfirnáttúrulegra 

hluta og abstrakt tákna. Tákn þessi eru ýmist myndatákn (e. logograms) (sem lýsa 

þýðingu) eða atkvæðistákn (e. syllabograms) (sem tákna hljóðgildi) og eru notuð til þess 

að skrifa orð, hugmyndir og setningar. Í raun gátu Mayar fært flest allt sitt talmál í 

táknletur. Það voru þá sérstakir „skrifarar“ sem sáu um skriftir.11 

Þegar talað er um tungumál Maya er gott að hafa í huga að Mayar voru í raun ekki 

einn einsleitur hópur fólks, heldur margir hópar eða samfélög hver með ólíka (en tengda) 

menningu, trúarbrögð og tungumál. Af mörgum tungumálum Maya voru aðeins tvö 

(mögulega þrjú) skrifuð niður með myndleturstáknum þeirra. Talið er að leturkerfi Maya 

hafi verið fundið upp af þeim hópum sem töluðu Ch’olan tungumálið og Tzeltalan 

tungumálið.12 

Áður en fræðimenn komust að því hvernig lesa ætti myndleturstáknin báru þeir 

heildina saman við annarskonar stafróf og myndleturstákn og töldu táknin (t.d. kínversku, 

                                                 
10 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 124. 
11 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 
12 Sama heimild. 

Mynd 2. Myndskreytingar á leirmunum. 
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sómölsku og cherokee atkvæðatákn indíána Norður-Ameríku). Ef táknin eru 20-35 er 

talið að þau standi fyrir stafróf einfaldra hljóða. Ef táknin eru 80-100 er talið að um sé að 

ræða atkvæðatákn líkt og indíánar Norður-Ameríku notuðu. En ef táknin skipta 

hundruðum er talið að þau standi fyrir myndatákn (e. logograms) líkt og kínverska, sem 

er með þúsundir tákna fyrir þúsundir orða. Myndleturstákn Maya voru um 800, of mörg 

fyrir stafróf og of fá sem tákn fyrir hvert orð; takmarkað kerfi myndatákna, blandað af 

táknum sem standa fyrir orð og atkvæði.13 

David Stuart (1965) er mayanisti (sérfræðingur um menningu Maya) sem ólst 

mikið upp á slóðum Maya þar sem faðir hans George Stuart (einnig mayanisti) tók hann 

með sér í rannsóknarferðir sínar til Mið-Ameríku. Segja má að David hafi byrjað að 

rannsaka myndleturstáknin um 8 ára aldur. Hann skrifaði fræðigrein um myndleturstákn 

Maya aðeins 12 ára gamall og fékk MacArthur Genius Award yngstur allra aðeins 18 ára. 

Hann komst að byltingarkenndri niðurstöðu, að myndleturstáknin stæðu ekki einungis 

fyrir orð og setningar, eins og áður var búið að komast að, heldur einnig fyrir hljóð og 

atkvæði. Eitt hljóð getur haft 14-15 mismunandi tákn sem gefur þeim sem skrifar mikla 

valmöguleika við að setja saman sinn „texta“. Uppgötvun David gerði mönnum kleift að 

lesa myndleturstáknin, fá í þau samhengi og þ.a.l. skilja sögurnar sem þau standa fyrir.14 

 Sjónræn bygging Maya táknanna er mjög áhugaverð. Í fyrstu virðast táknin vera 

mjög flóknir ferningar sem liggja eftir ákveðinni grind og mynda munstur. En í raun er 

hver ferhyrningur röð tákna sem inniheldur eitt til fimm tákn, sem mynda orð, jafnvel 

setningu. Það er heldur ekki eins einfalt og það virðist hvernig lesa á táknin, þar sem 

táknunum er raðað í töflu eða grind og er eðlilegast að halda að lesið sé eftir röðum eða 

dálkum. Í raun og veru eru táknin lesin eftir pöruðum dálkum, sem þýðir að fyrsta táknið 

er efst til vinstri, því næst er lesið táknið hægra megin við það, þriðja er undir fyrsta 

tákninu, það fjórða hægra megin við það o.s.frv. Þegar lesandinn er kominn neðst, fer 

hann aftur upp á topp og byrjar á næsta dálki sem samanstendur af tveimur táknum hlið 

við hlið og les niður, frá vinstri til hægri.15 

                                                 
13 David Lebrun: Cracking the Maya Code. 
14 Sama heimild. 
15 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 
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Mynd 5. Myndleturstákn Maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Ritun myndleturstákna Maya. 

Mynd 4. Myndleturstákn Maya.



 13

Á mynd 4 er hægt að sjá myndleturstákn Maya grafin í stein. Byrjað er að lesa 

A1, því næst B1, A2, B2 o.s.frv. þar til náð er B4, þá er farið upp aftur og byrjað á C1, 

D1, C2, D2 o.s.frv. 

 Myndleturstákn Maya innihalda safn hljóðmerkja sem hvert táknar atkvæði 

fremur en einstök hljóð eins og í venjulegu stafrófi. Eftirfarandi myndir sýna hluta 

hljóðmerkjanna: 

 

 Mynd 5. Hljóðmerki Maya. 
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Hafa ber í huga að umritun á Maya málinu yfir á latneskt letur fer eftir réttritun í spænsku 

á 17. öld. Sem þýðir að stafurinn „j“ er borinn fram sem gróft „h“ og stafurinn „x“ er 

borinn fram sem „sh“ líkt og í orðinu „ship“.16 

 

                                                 
16 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 

Mynd 6. Hljóðmerki Maya. 
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Atkvæðabygging Maya tungumálsins leyfir atkvæðistákni að enda á samhljóða. 

Reyndar eru flest orð í tungumáli Maya byggð á samhljóða-sérhljóða-samhljóða. Til þess 

að stafa orð af þessu tagi notast Mayar við tvö atkvæðistákn. Fyrra táknið inniheldur fyrri 

samhljóðann og sérhljóða atkvæðisins og seinna táknið inniheldur enda samhljóðann og 

sérhljóði seinna táknisins er ekki borinn fram í lestri atkvæðistáknanna. Sérhljóðinn í 

seinna tákninu er yfirleitt sá sami og í fyrra tákninu. Þetta er kallað synharmony af forn-

málvísindamönnum.17 

 

Í eftirfarandi dæmi er hægt að sjá meginreglu synharmony í efri röðinni og meginreglu 

disharmony í neðri röðinni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 

Mynd 7. Atkvæðatákn Maya. 
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 Myndleturstákn Maya innihalda til viðbótar við atkvæðistáknin svo kölluð 

merkjatákn (e. logograms) sem standa fyrir orð eða setningar í tungumáli í stað hljóða. 

Eru hér nokkur dæmi um þess konar merki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Myndleturstáknin eru yfirleitt frekar ferhyrningslaga sem auðveldað hefur 

skrifurum að setja þau saman eftir skipulagi í ákveðna grind. Virðist það vera haft að 

leiðarljósi við ritun táknanna, því þegar fleiri en einu tákni er skeytt saman í 

atkvæðatáknunum, er þeim bætt við fyrir framan, aftan, ofan eða neðan og útkoman er 

eins og fyrr sagði ferhyrningslaga. Með þessu verklagi var hægt að setja saman „texta“ á 

skipulagðan hátt eftir dálkum, sem gerði uppsetningu afar fallega og stílhreina. 

 

 

 

Mynd 8. Merkjatákn Maya. 

Mynd 9. Táknum skeytt saman. 
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Talnakerfi 

 
 Mayar þróuðu með sér háþróað stærðfræðikerfi 

sem innihélt tölustafi frá einum upp í nítján sem sýndir 

voru á tvo vegu: annars vegar með myndleturstáknum 

sem sýndu mannshöfuð og guði og hins vegar með 

merkjum sem samanstóðu af skel, strikum og punktum. 

Síðari merkin voru mun algengari, þar sem að eitt strik 

táknaði fimm, einn punktur táknaði einn og skel táknaði 

núll.18 

 Tölur hærri en tuttugu eru ritaðar eftir stöðu 

táknanna (lóðrétt) eins og eftirfarandi mynd sýnir:  

 

 

 

 

 

 

Dagatal Maya 

 
 Nátengt talnakerfi Maya, er margbrotið dagatal þeirra. Dagatalið byggist á 

hringrásum sem sum hver rekja stjarnfræðilega viðburði á meðan önnur fylgja abstrakt 

tímaskeiðum. Líkt og í öðrum mesoamerískum menningarheimum var dagatali Maya 

skipt í 365 daga sólardagatal Jaab’ og 260 daga trúarlega lotu tzolk’in. Jaab’ tímanum 

var skipt niður í átján mánuði sem hver innihélt tuttugu daga, auk fimm óhappadaga við 

enda tímabilsins svo kallað wayeb’.19 Eftirfarandi merki tákna mánuðina 18 og 

óhappamánuðinn wayeb, samtals 19 talsins: 

                                                 
18 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 26. 
19 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 

Mynd 10. Talnakerfi Maya. 

Mynd 11. Talnakerfi Maya. 
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Mynd 12. Merki mánaða Jaab’ dagatalsins. 

Mynd 13. Merki daga tzolk’in lotunnar. 
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Líkt og í vestrænum dagatölum eru dagar mánuða einkenndir með tölustöfum. Þó 

er dagatalið frábrugðið að því leyti að fyrsti dagur mánaðar er einkenndur með núlli í stað 

eins. Fyrsti dagur mánaðarins Pop er því 0 Pop. Þrátt fyrir það er núll skrifað með tákni 

sem þýðir „sæti“ í stað táknsins sem táknar núll í talnakerfinu. Þar af leiðandi er fyrsti 

dagur mánaðarins kallaður „sæti“ mánaðarins. 260 daga trúarlega lotan, tzolk’in, er ekki 

skipt niður í mánuði, heldur samanstendur af tveimur samsíða lotum. Annarri sem skipt 

er niður í 13 og hinni sem skipt er niður í 20. Fyrri lotan er auðkennd með 13 númerum 

og hin síðari með 20 dögum sem hver hefur sitt nafn (13 x 20 = 260). Mynd 13 sýnir 

merki daga tzolk’in trúarlegu lotunnar. 

Mayar sameinuðu þessar tvær hringrásir, Jaab’ og tzolk’in, í 52 ára hringrás sem 

kallast Dagatalshringurinn. Með því að keyra þessar tvær hringrásir samsíða, kemur t.d. 

dagsetningin 12 Chikchan 18 Sak aðeins einu sinni fram á 52 ára fresti. Stærðfræðilega er 

hægt að reikna það út með því að finna minnsta sameiginlega margfeldið, (lægstu töluna 

deilanlegri með 260 og 365) sem er 18.980 (dagar) eða 52 ár.20  

Þessari ritgerð var skilað inn þann 16. janúar árið 2012. Á tímatali Maya lítur sú 

dagsetning svona út: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni hér að ofan er hægt að sjá hvernig tölurnar eru settar saman við 

táknin. 12 baktun hefur tvö strik (2 x 5 = 10) og tvo punkta sem standa fyrir 2; samtals 12 

o.s.frv. 

                                                 
20 „Maya“, sótt 14. desember 2011, <http://www.ancientscripts.com/maya.html>. 

Mynd 14. Dagsetningin 16.01.2012 samkvæmt tímatali Maya. 
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Deilt hefur verið um hvort heimsendir muni verða þann 21.12.2012 þar sem 

dagatal Maya endar þann dag, en samkvæmt fræðimönnum líkur dagatalinu í raun ekki á 

þessum degi heldur snúast allar loturnar og byrja aftur; í nýja öld. Afar sjaldgæft 

stjarnfræðilegt fyrirbæri á sér stað þennan dag sem gerðist síðast fyrir um 25.800 árum 

síðan. Mayar reiknuðu fram í tímann hvenær þetta fyrirbæri myndi gerast næst og fengu 

út dagsetninguna 21.12.2012. Frá þessari dagsetningu reiknuðu þeir dagatal sitt aftur til 

baka og má segja að við séum að færast nær upphafsdagsetningunni. Það sem gerist er að 

sólin skarast við punktinn þar sem miðja vetrarbrautarinnar og sólbaugur mætast. 

Vetrarbrautin nær almennt í norður-suður stefnu í næturhimninum en sólbaugurinn fylgir 

sólinni, tunglinu, plánetum og öðrum stjörnum ferðast frá austri til vesturs. Þar sem 

vetrarbrautin snýr í norður-suður og sólbaugurinn og rest í austur/vestur myndast skurður 

sem sker vetrarbrautina í 60 gráðu horn. Krossinn sem myndast við skurð þennan, er 

vetrarbrautin og sólbaugur skarast, kallast Heilagt tré. Að draga þær ályktanir að 

heimsendir verði þann 21.12.2012 er líkt og heimsendir ætti að eiga sér stað ár hvert þann 

31. desember þegar dagatalið okkar endar.21 

Bókagerð            

 
Mayar gerðu stórbrotnar bækur sem skrifaðar voru á pappír gerðan úr trjáberki 

eða dádýraskinni. Bækur þessar innihéldu upplýsingar m.a. um ættartölur, trú og 

stjarnfræði, læknisfræði, jurtir, plöntur og dýr. Talið er að bækurnar hafi skipt hundruðum 

ef ekki þúsundum, en í dag eru aðeins fjórar bækur eftir sem ekki urðu 

menningarhreinsunum de Landa að bráð. Af þessum fjórum bókum voru aðeins þrjár 

þeirra búnar til fyrir innrás Spánverja en fjórða er talin hafa verið skrifuð á 18. öld. Sú 

bók sem hefur varðveist hvað best af eldri bókunum ber nafnið Dresden Codex og dregur 

hún nafn sitt af staðsetningu sinni, en hún hefur verið varðveitt á konunglega bókasafninu 

í Dresden í Þýskalandi síðan 1744.22 

Dresden Codex er 39 blaðsíðna bók sem er skrifuð og myndskreytt beggja vegna 

síðnanna. Hún inniheldur 260 daga dagatalið með nákvæmum upplýsingum um guði og 

helgisiði, stærðfræði töflur, lýsingu á nýárshelgisiðum og lýsingu á sólmyrkvum og 

                                                 
21 Jim Papp, „21 December 2012“, 1998, sótt 2. janúar 2012, 
<http://www.planetpapp.com/br21december2012/>. 
22 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 112. 
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hringrás plánetanna Venus og Mars. Í bókinni er vandlega skrifað með skrautskrift og eru 

sum táknanna örsmá, ekki nema fjórir mm á hæð og fimm mm á breydd. Samkvæmt 

fræðimanninum Michael Coe (1929), er þetta fínlegasta handrit heims og var það ritað 

með fjöður eða penna úr rey en aðrar bækur Maya voru alla jafnan ritaðar með penslum. 

Talið er að Dresden Codex hafi verið rituð á milli áranna 1250 og 1345.23 

 

 

           Við frekari skoðun á síðum Dresden 

Codex er áhugavert að sjá hvernig farið er 

eftir sambærilegum reglum og eiga við í 

grafískri hönnun í dag. Unnið er eftir 

reglubundinni grind og eru myndir eða 

myndskreytingar ýmist hægrijafnaðar eða 

þeim komið fyrir reglulega á þeim 

blaðsíðum og opnum sem þær eru á. Á 

myndinni hér til vinstri má sjá hvernig 

blaðsíðunum er skipt skipulega í þrjá dálka 

og myndum og „texta“ raðað upp eftir því. 

                                                 
23 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 112. 

Mynd 15. Blaðsíður úr Dresden Codex. 

Mynd 16. Blaðsíður úr Dresden Codex. 
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Er þetta sambærilegt því sem tíðkast í umbrotshönnun sem og almennt við uppsetningu í 

grafískri hönnun í dag. Velta má því fyrir sér hvort myndleturstáknin hafi verið 

ferhyrningslaga einfaldlega til að auðvelda skrifurum að koma þeim fyrir eftir þessu 

skipulagi eða hvort eitthvað annað búi þar að baki? Eitt er þó víst að skipulag sem þetta 

einfaldar alla uppsetningu og hefur fagurfræðilegt gildi sem flestir grafískir hönnuðir 

tileinka sér. 

Elsta Maya bókin er Grolier Codex frá árinu 1230. Hún fannst árið 1965 í Mexíkó 

og var fyrst sýnd opinberlega á Grolier Club í New York árið 1971 og dregur hún nafn 

sitt þaðan. Aðeins hefur varðveist tíu blaðsíðna langur hluti af líklegast tuttugu blaðsíðna 

langri bók. Bókin fjallar um 584 daga hringrás Venusar. Aðeins er málað á aðra hlið 

blaðsíðnanna.24 

Þriðja og síðasta bókin fyrir innrás Spánverja er nefnd Paris Codex. Nafnið 

kemur, líkt og Dresden Codex, frá borginni sem hún er varðveitt í. Hún hefur verið 

varðveitt á Bibliothèque Nationale í París síðan 1832 en var líklegast skrifuð í kringum 

1450. Bókin inniheldur 11 tvöfaldar síður með upplýsingum um hringrás k’atun, sem 

samanstendur af 7.200 dögum, hringrás tun, 360 daga árs, og mikilvægi stærri hringrásar, 

13-k’atun, sem inniheldur 93.600 daga eða u.þ.b. 260 ár.25 

 Fjórða bókin og jafnframt sú síðasta af þeim öllum er Madrid Codex (varðveitt í 

Museo de América í Madrid), sem talið er að hafi verið rituð á 18. öld í Yucatán. Hún er 

111 blaðsíður og inniheldur upplýsingar um trúarbrögð 26 

Litir 

 
Helgar mesoamerískar byggingar voru málaðar í skærum litum og skreyttar með 

fíngerðum skreytingum. Litirnir gegndu lykilhlutverki. Þeir undirstrikuðu hversu guðleg, 

höfðingjaleg og hernaðarlegum styrk helgibyggingar gegndu og aðrar byggingar tengdar 

helgisiðum. Í fórnarathöfnum skvettist blóð fórnarlamba Maya fallega rautt í sambland 

við málaða túrkís litaða líkama þeirra á fórnarsteininn sem gaf athöfninni ofsafengna 

upplifun.27 

                                                 
24 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 113. 
25 Sama rit, sama síða. 
26 Sama rit, sama síða. 
27 Sama rit, bls. 26. 
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Eins og segir hér að ofan voru litir notaðir til þess að mála veggmyndir, pýramýda 

og hallir. Flestar byggingar Maya voru málaðar rauðar. Þeir lituðu meira að segja kakóið 

sitt, það var ekki súkkulaðibrúnt heldur rautt sem fékk lit sinn frá ávextinum annatto þar 

sem fræin sem vaxa inni í ávextinum gáfu rauðan lit. Kakóið var ekki heldur eins sætt og 

við þekkjum í dag, heldur beiskt og þá sérstaklega þegar því var blandað saman við chili. 

Það sem merkilegt er við liti Maya er að þeir entust mun lengur en öll þau litarefni sem 

við þekkjum í dag, í hundruð jafnvel þúsundir ára. Mayar fengu litarefni sín úr ýmsum 

áttum en þó mest frá leir, steinefnum og plöntum. Rauði liturinn sem notaður var í 

matargerð kom eins og fyrr sagði úr ávextinum annatto en einnig úr skjaldlúsum. Önnur 

litarefni komu m.a. úr trjákvoðu og sjávarskeljum (úr sjávarskeljum varð til fjólublár). 

Litarefni notuð í arkitektúr komu úr sérstökum tegundum af leir. Litarefni notuð við gerð 

veggmynda voru einnig gerð úr leir eða steinefnum og litarefnið sem bjó til hinn fræga 

„maya-bláan“ kom úr efni sem heitir palygorskite (samanstendur af magnesíum, áli og 

kísil) og er að finna í leir jarðvegi.28 

Litakóðar 

 
 Litir Maya höfðu allir einhverja merkingu. Rauður táknaði blóð, blár táknaði fórn, 

túrkís litur (litur fjöðurinnar í hala quetzal fuglsins, en fuglinn var afar algengur á þessu 

svæði) táknaði eitthvað konunglegt, gulur táknaði mat, svartur táknaði vopn (svartur var 

ríkjandi litur hrafntinnunar sem notuð var til þess að búa til hnífsblöð fyrir vopn) og 

fjólublár táknaði eitthvað virðulegt (fjólublár kom frá sjávarsniglinum Purpura patula 

sem finna mátti á Kyrrahafsströndinni og kom með kaupmönnum upp á land).29 

 

 

 

 

 

                                                 
28 „Colors are deeply embedded in Mayan culture“, FLAAR, 2009, sótt 14. Desember 
2011, <http://www.maya-archaeology.org/Mayan_anthropology_ 
ethnography_archaeology_art_history_iconography_epigraphy/Mayan_colors_colorants_pigments_dyes_g
eology_clays_minerals_murals_pottery_ceramics_painting_ethnohistory.php>. 
29 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 72. 
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Tengsl Maya við nútíma hönnun         

 
 Grafísk hönnum byggir á ævafornum grunni ritlistar og prenthefðar og eru megin 

verkfæri sem unnið er með myndir og letur. Mikið er unnið með tákn, merki og 

myndletur. Grafísk hönnun snýst um að koma fjölda skilaboða áleiðis í sem einföldustu 

mynd t.d. að koma mörgum táknum fyrir í einu tákni, líkt og Mayar gerðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Merkjatákn Maya. 

Mynd 18. Skýringarmyndir hinna ýmsu greina fyrir 

ólympíuleikana í Seoul árið 1988. 
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Þægilegt er að bera saman skýringarmyndir hinna ýmsu greina fyrir 

Ólympíuleikana í Seoul árið 1988 og merkjatákn Maya. Í rauninni er ekki meiri tenging á 

milli þessara merkja frekar en annarra skýringamynda eða merkjatákna, heldur er hentugt 

að bera þau saman þar sem merkin eru byggð á sambærilegum grunni og eru í raun 

framsetning og einföldun á upplýsingum á myndrænan hátt; að skýra með myndum og 

táknum hvað þau standa fyrir. Merkjatákn (e. logograms) og skýringarmyndir (e. 

pictograms) eru ekki sami hluturinn. Merkjatákn standa fyrir orð eða setningar og þurfa í 

raun ekki að sýna greinilega hvað þau standa fyrir en skýringarmyndir standa fyrir hluti, 

einstaklinga eða viðburði og oftar en ekki er hægt að skilja hvað táknin standa fyrir þar 

sem þau líkjast viðfangsefninu. Þrátt fyrir það má sjá tengingu þar á milli. Táknin sem 

gerð voru fyrir Ólympíuleikana í Seoul voru í rauninni ekki ný af nálinni heldur voru þau 

innblásin af hlutum sem hafa fylgt okkur í margar aldir, hvort sem að táknin standa fyrir 

orð, setningar, stafi, hluti, einstaklinga, viðburði eða atkvæði og hljóð (e. phonograms). 

Má því velta upp þeirri spurningu hvort það sé endilega myndletur Maya sem hafi haft 

bein áhrif á merki okkar tíma eður ei?30 

Annað dæmi um endursköpun í nútímanum sem jafnvel má tengja við arf Maya er 

höfuðkúpa Damien Hirst (1965) For the Love of God (2007). Í grafreitum Maya í Tikal 

hafa fundist ýmsir munir, mósaík-skreyttir jaða (e. jade) steinum, má þar m.a. nefna 

portrait mynd af konunginum King Ah Cacau (682-734 e.k.). Átti þetta ekki einungis við 

Maya heldur alla þá menningarhópa sem tengdust á þessu svæði. Frá tímaskeiði Zapoteca 

(650 f.k.-16. aldar) í hofi 7 í Monte Albán fannst höfuðkúpa af ungri konu mósaík-skreytt 

jaða steinum.31  

                                                 
30 „Pictograms and Logograms“, sótt 2. janúar 2012, 
<http://members.fortunecity.com/rapidrytr/Spell/pic-logo.htm>. 
31 Charles Phillips og Dr David M Jones: The Art & Architecture of the Aztec & Maya, bls. 104. 
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Athyglisvert þykir hversu lík höfuðkúpa Hirst, sem er alþakin 8.601 demöntum (og gerir 

hana að einu verðmætasta listaverki í heimi), er lík höfðukúpu Zapoteca. Setja má 

spurningamerki við það hvort Hirst hafi fengið innblástur fyrir verki sínu frá fornminjum 

Mið-Ameríku, en hægt er þó að fullyrða að Hirst byggir á einhverju sem hefur verið 

framkvæmt í mörgum menningarheimum í gegnum mörg tímaskeið og endurskapar það 

sem vinsæla og arðbæra list.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Kamrani, Kambiz, „Damien Hirst’s diamond encrusted Skull & Jeweled Skulls 
in Archaeology“, 2007, sótt 14. desember 2011,  
<http://anthropology.net/2007/06/01/damien-hirsts-diamond-encrusted-skull-jeweled-skulls-in-
archaeology/>. 

Mynd 19. Höfuðkúpa frá tímaskeiði Zapoteca. 

Mynd 20. Höfuðkúpa Damien Hirst. 
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Lokaorð            

 
 Vegna þeirrar vinnu sem unnin hefur verið vitum við nú hvers konar menningu 

Mayar bjuggu yfir. Þó svo að í upphafi hafi reynst mjög erfitt að lesa í þau tákn sem rituð 

voru í steina eða skrifaðar í bækur og fá í þau samhengi, hefur vinna þessi og þrautseigja 

skilað verulegum árangri í að bera kennsl á Maya indíána. Mayar stóðu án efa framarlega 

í hönnun og uppfinningu á hinum ýmsu hlutum, þ.á.m. myndleturskerfi þeirra. Þeir voru 

þó ekki fyrstir að finna upp myndletur, því rekja má önnur myndleturskerfi í aðrar áttir, 

svo sem til Egyptalands og Mesópótamíu. Myndleturskerfi eða myndmál er eitthvað sem 

þróast hefur í mörg þúsund ár og er því erfitt að segja til um hvaða myndletur hefur haft 

áhrif á okkar tíma. Tengsl eru þó á milli þeirra hluta sem Mayar gerðu og grafískrar 

hönnunar eins og við þekkjum hana í dag þar sem grafísk hönnun byggir mest á grunni 

ritlistar og prenthefðar með áherslu á myndir og letur. Þar voru Mayar einmitt framarlega 

á mörgum sviðum á þeim tíma sem þeir voru uppi og þykir myndleturskerfi þeirra eitt 

það merkilegasta sem þekkist. Einnig gerðu þeir fjölmargar bækur eins og fram hefur 

komið og þykir uppsetning bókanna mjög áhugaverð enda fylgir hún ákveðnum reglum 

og skipulagi, líkt og í umbrotshönnun og jafnvel grafískri hönnun almennt. Strangar 

reglur við uppsetningu einkenna grafíska hönnun (þó að sjálfsögðu sé hægt að brjóta 

reglurnar ef þær eru þekktar) og virðist sem það sama hafi ríkt hjá Mayum. Erfitt verður 

að fullyrða hvort þeir hafi haft bein áhrif á grafíska hönnun, en margt má þó læra af 

þessum merka menningarhópi og jafnvel tala um grafíska hönnun sem námsgrein sem 

rekja megi aftur til frumbyggja? 
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