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Społeczność Majów stanowi ponad sześciomilionową populację, zamieszkującą tereny obecnego Meksyku (1 788 608 osób; XII Censo General, 2000), Gwatemali (4 316 649 osób; XI Censo de Población…, 2002), Belize (8 980 osób; Belize, 2000,
Housing and…, 2000) i Hondurasu (34 453 osób; XVI Censo de Población…, 2001).
Jest to grupa osób, które łączy posługiwanie się jednym z ponad trzydziestu języków
zaliczanych do grupy językowej Maya. Choć w ramach tej społeczności obserwuje się
zróżnicowanie pod względem tradycji, kultury i obyczajów, wyróżnić można pewne
cechy, które, poza językiem oraz dziedzictwem cywilizacyjnym, łączą Majów należących do różnych grup etnicznych.
Obecne języki Maya pochodzą od starożytnego języka Proto-Maya, którego pochodzenie potwierdzone jest zapisem hierogliﬁcznym. Język ten powstał na pograniczu obecnej Gwatemali i południowego Meksyku około 3500 lat temu. Z tego obszaru
Majowie rozprzestrzenili się na teren Gwatemali (gdzie język ten ewoluował, tworząc
grupę języków K’icheano-Mameano), na tereny Półwyspu Jukatan i stanu Chiapas,
a także środkowego Meksyku, gdzie wykształciła się grupa języków huastecano (Kauffman, 1976). Obecnie wyróżnia się ponad trzydzieści języków należących do jednej
rodziny języków Maya. Dzieli się ona na dwie grupy językowe, a w ramach tych grup
wyróżnić można liczne podgrupy i poszczególne języki (ryc. 1). Podstawowym problemem w przypadku tych języków są ich nazwy – jeden język często ma różne nazwy
i różne formy zapisu, co znacznie utrudnia analizy.
Pochodzenie terminu „Maya” w terminologii związane jest z czwartą podróżą
Krzysztofa Kolumba, w czasie której jej uczestnicy natknęli się w Zatoce Honduraskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Catalogo de las Lenguas Indígenas…, 2008.

Ryc. 1. Języki Maya
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na łódź z przedstawicielami nieznanego kraju, zwanego Maiam (Maya) lub Yucatam
(Yucatán) (Peck, 2000). Cywilizacja Majów była zaawansowanym i etnicznie homogenicznym ustrojem, który dla własnego użytku wynalazł pismo, matematykę, architekturę publiczną oraz wiele innych aspektów życia codziennego, będących oznakami
rozwiniętego społeczeństwa. W pierwszych dwunastu wiekach naszej ery plemiona
Majów na terenie meksykańskich stanów Quintana Roo, Campeche i Chiapas oraz
sąsiednich Gwatemali i Belize zbudowały wiele wspaniałych budowli. Świadczą one
dzisiaj o niezwykłym rozkwicie sztuki w Nowym Świecie (Stierlin, 1998). Starożytni
Majowie zasiedlili tereny zróżnicowane pod względem przyrodniczym: były to zarówno niziny (począwszy od Petén w Gwatemali, po meksykański stan Tabasco i Belize),
jak i wyżyny – na południu obecnej Gwatemali. Są to warunki, które ze względu na
wilgotny i ciepły klimat oraz lasy tropikalne nie sprzyjały w zasadzie rozwojowi wysokiej kultury. Umożliwiły jednak powstanie dobrze zorganizowanego, hierarchicznego społeczeństwa, które było w stanie zagospodarować niegościnne tereny i stworzyć
prymitywną gospodarkę rolną, opartą na karczunku lasów i budowie sieci kanałów.
Cywilizacja Majów wiąże się z budową wielkich miast. Ich początki sięgają schyłku okresu przedklasycznego, między 200 i 100 r. p.n.e. Były one centrami religijnymi
oraz ośrodkami władzy. Na okres wczesnoklasyczny datowane jest natomiast powstanie wielu monumentalnych ośrodków, takich jak Tikal oraz Uaxactún. Głównymi
osiągnięciami cywilizacji Majów w dziedzinie architektury są zespoły budowli w miastach (m.in. Palenque, Chichén Itza, Uxmal, Yaxchilán, Copán, Quirigua), złożone
ze świątyń budowanych na wysokich piramidach schodkowych, pałaców, tarasów,
dziedzińców i kamiennych boisk do gry w piłkę (Winiarczyk-Raźniak, 2009). Upadek klasycznych metropolii, a zatem również całego imperium, nie był nagły, lecz
stanowił powolny proces, związany m.in. z upadkiem rolnictwa wywołanym zmianami klimatycznymi, złymi metodami upraw oraz niedostateczną dbałością o kanały
odwadniające. Niewątpliwie znaczenie miały również liczne wojny prowadzone przez
poszczególne miasta, powstania ludu przeciw zwierzchności kapłańskiej, a także migracje ludności (Stierlin, 1998).
Meksyk jest krajem, który charakteryzuje się ogromnym bogactwem historycznym i kulturalnym, a także rosnącym zróżnicowaniem społecznym. Dobrym tego
przykładem i potwierdzeniem są grupy etniczne Meksyku, zarówno pod względem historycznym, jak i ze względu na zróżnicowanie ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Język tego ludu jest w statystykach uznawany za kryterium przynależności etnicznej,
chociaż, jeśli by przyjąć kryterium etniczne i kulturowe, to w Meksyku jest znacznie
więcej Indian; brak jednak oﬁcjalnych danych statystycznych na ten temat. Ponadto
też metysaż (czyli przemieszanie ras) był i jest nadal w Meksyku zjawiskiem bardzo
intensywnym. Jego efektem są trudności w uznawaniu poszczególnych osób za Indian
(Szot, 1981). Spis ludności z 2000 r. wyróżnił w Meksyku 85 różnych języków, którymi
posługiwało się w tym okresie ponad 6 milionów osób w wieku 5 i więcej lat, co stanowiło 7,13% społeczeństwa w tym wieku. Ta wartość w ostatnim okresie zmalała –
w 1990 r. ten odsetek był wyższy – na poziomie 7,48%. Spośród ogromnej grupy ję-

114

Anna Winiarczyk-Raźniak

zyków indígena (czyli języków tradycyjnych, którymi posługują się autochtoniczni
mieszkańcy Meksyku) największy odsetek stanowią Indianie posługujący się językiem nahuatl – prawie 24% ludności indiańskojęzycznej. Ten język (czy raczej grupa
różnych dialektów) najbardziej rozpowszechniony jest w centralnej części kraju, na
terenie sąsiadującym z obszarem metropolitalnym Ciudad de México – w stanach
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo i Morelos. Na drugim miejscu wśród języków indígena znalazły się właśnie języki z grupy Maya – przede wszystkim maya yucateco, którego
użytkownicy stanowili 13,17% ludności posługującej się którymkolwiek z języków
indiańskich, zaś łącznie ludność mówiąca wszystkimi językami Maya miała w Meksyku prawie ⅓ udziału wśród wszystkich osób posługujących się językami etnicznymi
(w 2000 r. było to 29,59%).
W tabeli 1. zestawiono dane dla 2000 r. charakteryzujące poszczególne stany pod
względem odsetka ludności indígena w wieku 5 lat i więcej w ogóle ludności w tym
samym wieku, udziału ludności Maya w ludności indígena (dane dotyczą również
osób w wieku 5 i więcej lat) oraz odsetka, jaki wśród ludności Maya stanowią osoby
Tab. 1. Majowie w Meksyku w 2000 r.
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nieznające języka hiszpańskiego. Dla
każdego stanu podano również po
dwie najliczniejsze grupy etniczne
spośród społeczności Majów wraz
z ich udziałem w ogólnej liczbie ludności indiańskiej. Udział ludności
autochtonicznej populacji ogółem
jest bardzo zróżnicowany w Meksyku
i waha się od 0,15% w stanach Aguascalientes, Zacatecas i Coahuila de
Zaragoza, do 37,32% w stanie YucaRyc. 2. Ludność indiańska w Meksyku w 2000 r. tán i 37,11% w Oaxaca. Generalnie
(odsetek indίgena w wieku 5 i więcej lat w ludno- można zauważyć, iż wyższe wartości
ści ogółem w wieku 5 i więcej lat)
dotyczą stanów położonych na południu
kraju, zaś najniższe w centrum
Źródło: opracowanie własne na podstawie XII CenMeksyku (ryc. 2).
-so General…, 2000.
Udział ludności Maya w ogóle
indiańskich mieszkańców w 2000 r. kształtował się na poziomie 29,6% ludności Meksyku (tab. 1), wzrósł więc z wartości 24,6% w 1980 r. Jednym z powodów podwyższenia się tego odsetka mogły być migracje ludności indiańskiej z Gwatemali, związane
z trudną sytuacją polityczną i materialną w tym kraju (Messmacher i in., 1993). Pod
względem udziału procentowego Indian Maya w poszczególnych stanach zaobserwować można wyraźną koncentrację tej ludności w kilku południowych stanach. Rycina 3 przedstawia zmiany udziału użytkowników wszystkich języków Maya w ogóle
ludności indígena (autochtonicznej) w latach 1980, 1990 i 2000 (Censo General de
Población y Vivienda; 1980, 1990, 2000). We wszystkich trzech badanych okresach
najwyższe udziały ludności Maya (powyżej 80% wszystkich Indian w poszczególnych
stanach) charakteryzowały 5 południowych stanów: Chiapas, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo i Yucatán – czyli tradycyjny obszar zamieszkania tej grupy etnicznej.
W pozostałej części Meksyku odsetki te były znacznie niższe – w większości z nich
nie przekraczały 10%. Wynikało to z faktu, iż Majowie pojawili się tam w wyniku migracji. Nieco wyższe wartości zanotowano jedynie w stanach centralnej części Meksyku: San Louis Potosi (w 1980, 1990 i 2000 r.), Zacatecas (w 1980 i 1990 r.) oraz
w 1990 r. w Aguascalientes. Było to skutkiem obecności na tym obszarze jednej z grup
etnicznych zaliczanych do Majów – ludności posługującej się językiem huasteco; jest
to, poza południem kraju, drugi rejon tradycyjnej obecności Majów. Pozostałe stany,
w których w badanych latach odsetek ludności Maya przekraczał 10%, graniczyły ze
Stanami Zjednoczonymi; tereny te przyciągają ludność z całego kraju możliwościami
pracy i ewentualnej emigracji za północną granicę. Były to w 1980 r. stan Sonora,
w 1990 Nuevo León i Tamaulipas, a w 2000 r. jeszcze stan Coahuila de Zaragoza.
W 2000 r. w meksykańskim Spisie Ludności i Mieszkań wyróżniono 19 języków
zaliczanych do grupy języków Maya (z 31 wszystkich znanych). Obecnie w Meksyku

Źródło: opracowanie własne na podstawie XII Cen-so General…, 2000.

Ryc. 3. Zmiany udziału użytkowników języków Maya w ogóle ludności indίgena (autochtonicznej) w latach 1980, 1990 i 2000
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spośród użytkowników języków z tej grupy najliczniejsze są osoby posługujące się językiem Maya yucateco – ok. 800 tys. osób w wieku powyżej 5 lat (44,5% osób spośród
wszystkich użytkowników tych języków w 2000 r.). Na drugim miejscu w tej grupie
znalazł się język tzotzil (16,6%), niewiele mniejszą grupę stanowiły osoby posługujące się językiem tzeltal (15,9%). Język maya yucateco najliczniej reprezentowany był
w stanie Yucatán – jego użytkownicy stanowili 99,8% wszystkich Majów w tym stanie.
Użytkownicy języka tzotzil największą procentowo grupę stanowili w stanie Chiapas,
podobnie jak osoby mówiące językiem tzeltal, chol, tolojabal, mame, kanjobal, jacalteco, motocintleco i cakchiquel. Spośród 32 stanów jedynie w stolicy, Distrito Federal,
reprezentowane były wszystkie używane w Meksyku języki Maya. W 4 stanach: Campeche, Chiapas, Quintana Roo i Jalisco, mieszkali Indianie posługujący się łącznie
18 językami. Analizując dane według stanów, można stwierdzić, iż w większości
z nich na pierwszym miejscu pod względem popularności, bo używany w 17 stanach,
znalazł się język Maya yucateco – w 11 stanach najczęściej używanym językiem był
huasteco, w 2 tzotzil, a w stanie Tabasco – chontal de tabasco. Po 11 stanów charakteryzowało się układem, w którym pierwszym i drugim językiem były maya i huasteco.
W dwóch stanach na dwóch pierwszych miejscach znalazły się odpowiednio maya
i tzotzil, a w dwóch kolejnych maya i chol.
Ludność Maya nieznająca języka hiszpańskiego, który jest językiem urzędowym
w Meksyku, stanowi prawie 21% ludności tej grupy językowej w Meksyku. Ogółem
wśród ludności indígena zanotowano 16,6% osób znających tylko swój język autochtoniczny. Najwięcej takich jednojęzycznych osób wśród Majów zanotowano
w stanach Chiapas (aż ponad 33% ludności Maya), Oaxaca oraz San Louis Potosi.
W 11 stanach ludność Maya w całości jest dwujęzyczna, a w 10 kolejnych odsetek
osób nieznających języka hiszpańskiego nie przekracza 1% (tab. 1). Najwięcej osób
posługujących się wyłącznie językiem z grupy Maya charakteryzuje Indian Tzeltal (aż
40,5%), Tzotzil (39,7%) oraz Tojolabal i Chol (po około 29% osób).
Ludność posługująca się językami Maya stanowi w Meksyku prawie ⅓ ludności
autochtonicznej. Posługuje się 19 językami, z których najważniejszym jest język maya
yucateco. Głównym obszarem zamieszkiwania tej grupy etnicznej jest południowa
część kraju, będąca obszarem tradycyjnego występowania Majów od czasów rozkwitu ich wielkiej cywilizacji. Meksykańscy Majowie odziedziczyli po swoich przodkach
wspaniałą spuściznę w postaci ogromnej liczby zabytków oraz specyﬁcznej kultury.
Wszystko to stanowi poważną atrakcję turystyczną, która wykorzystywana jest w ramach np. Programa de Turismo Sostenible Mundo Maya. Jego celem jest m.in. ochrona
rdzennej kultury społeczności lokalnych, a także promocja sztuki ludowej i rękodzieła (Podleśna, 2005). Chociaż więc duża część mieszkańców Meksyku ma tendencje
do umniejszania wartości i dyskryminowania ludności indígena (Scheﬄer, 2004), to
jednak stanowi ona ważną część społeczeństwa i dzięki swoim umiejętnościom oraz
dziedzictwu przynieść może krajowi rozwój gospodarczy, m.in. w zakresie turystyki.

Majowie w Meksyku

119

Literatura
Belize, 2000, Housing and Population Census, 2000, Statistical Institute of Belize, Belize City.
Catalogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, 2008, Instituto Nacional de Lenguas Indigenas,
Diario Oﬁcial, México, D.F., 149–150.
Kauﬀman T., 1976, Archaeological and Linguistic Correlations in Mayaland and Associated
Areas of Meso-America, World Archaeology, Vol. 8, No. 1, Archaeology and Linguistics,
101–118.
Messmacher M., Genoves S., Nolasco M. et al., 1993, Dinámica Maya. Los refugiados Guatemaltecos. Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V., México, DF, 363.
Peck D.T., 2000, The Origin of the Advanced Maya Civilization in the Yucatan. New World
Explorer, Inc., Vol.1, #1, Bradenton, FL.
Podleśna M., 2005, Program Mundo Maya, [w:] Afryka, Ameryka, Azja, t. 82, Wydział Studiów
Regionalnych UW, Warszawa, s. 103–122.
Scheffler L., 2004, Los indígenas mexicanos, Panorama Editorial, México, D.F.
Stierlin H., 1998, Majowie. Pałace i piramidy w dżungli, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
Szot Z., 1981, Meksyk, PWN, Warszawa.
Winiarczyk-Raźniak A., 2009, W kraju Majów – Gwatemala, [w:] Badania i podróże krakowskich geografów, Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), t. IV, Polskie Towarzystwo Geograﬁczne Oddział w Krakowie, Kraków.
X Censo General de Población y Vivienda, 1980, Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
México, D.F.
XI Censo General General de Población y Vivienda, 1990, Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, México, D.F.
XI Censo de Población y VI de Habitación, 2002, Instituto Nacional de Estadística, Guatemala.
XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
México, D.F.
XVI Censo de Población e V de Vivienda, 2001, Instituto Nacional de Estadística, Tegucigalpa.

