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Uspantan, 1980: 

RIGOBERTA MENCHU 

Dia warga suku Indian Quiche, lahir di desa Chimel. Sejak mulai bisa berjalan dia 

telah memetik kopi dan kapas di perkebunan di daerah pesisir Guatemala. Di 

perkebunan kapas itu dia menyaksikan dua orang saudaranya, Nicolas dan Filipe 

yang termuda, mati, juga seorang sahabatnya. Ketiganya mati karena semburan 

pestisida yang digunakan di daerah perkebunan itu. 

Tahun yang lalu di desa Chajul, Rigoberta Menchu menyaksikan para serdadu rejim 

militer yang berkuasa membakar saudara tertuanya, Patronicio. Tidak berapa lama 

sesudah itu, bapaknya mengalami nasib yang sama di depan Kedubes Spanyol. 

Sekarang di Uspantan, para serdadu itu membunuh ibunya, dengan cara 

memenggal dan mencincang tubuhnya setelah mereka mengenakan kepada ibunya 

pakaian gerilya. 

Kini, tak ada seorangpun yang tinggal di Chimel, desa tempat kelahiran Rigoberta 

Menchu. 

Sebagai seorang Kristen, Rigoberta Menchu berpikir tentang kebenaran Kristiani 

yang senantiasa memberikan permaafan kepada mereka yang bersalah dan 

mendoakan jiwa para algojo. Bagi umat Kristiani, ketika pipinya ditempiling, dia 

tawarkan pipi yang lain. 

 “Tapi”, kata Rigoberta Menchu dengan suara pahit, “sekarang saya tak memiliki pipi 

yang lain untuk saya persembahkan”. <0> 

 (Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 256, buku ketiga trilogi Memory of 

Fire). 
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La Bermuda, 1983: 

MARIANELA 

Setiap pagi, pada saat matahari terbit di ufuk Timur, mereka berkumpul. Mereka 

adalah saudara, sahabat dan kekasih dari orang-orang yang hilang di El Salvador. 

Mereka datang untuk mencari atau menyampaikan berita yang paling baru tentang 

orang-orang yang mereka cari dan mereka nanti-nantikan. Hanya tempat itulah yang 

bisa menerima mereka untuk bertanya dan mengadukan atau memberikan 

kesaksian. Pintu kantor Komite Hak Azasi Manusia memang selalu terbuka, tinggal 

melangkah masuk dengan gampang melalui lobang menganga pada tembok yang 

bongkah oleh bom. 

Sejak gerakan gerilya mulai bermunculan di pinggiran kota dan pedesaan, militer 

tak pernah lama menahan mereka. Dan Komite HAM melaporkan kepada dunia: Juli, 

lima belas anak-anak di bawah umur 14 tahun ditangkap dengan tuduhan terorisme 

ditemukan di pinggiran kota dengan kepala terpenggal. Agustus, tiga belas ribu lima 

ratus orang dibunuh dan hilang sepanjang tahun ini…… 

Magdalena Enriques dari Komite Buruh, yang senantiasa tertawa kalau bicara, 

menjadi korban berikutnya. Tubuhnya dikuliti dan ditemukan di antara tumpukan 

sampah di pantai. Setelah itu Ramon Valladares, digeletakan di lumpur di pinggir 

jalan, tubuhnya setengah melingkar dipenuhi oleh peluru. Kini hanya Marianela 

Garcia yang tinggal. “Rumput liar tak pernah mati”, katanya, yang selalu diulang 

ketika dia ditanya tentang kemungkinan nasibnya. 

Dan, suatu hari mereka membunuhnya di pinggir desa La Bermuda, di antara bekas 

lahan-lahan yang hangus akibat pembakaran di Cuscatlan. Waktu itu Marianela 

menelusuri daerah itu dengan membawa kamera dan mesin rekam untuk 

mengumpulkan bukti-bukti tentang penggunaan fospor putih yang dipakai oleh 

militer untuk membakar perkampungan warga penentang rejim. <0> 

 (Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 263-264, buku ketiga trilogi Memory 

of Fire) 
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La Paz, 1978: 

LIMA PEREMPUAN PERKASA 

 “Apa yang menjadi musuh utama kita? Diktator militer? Borjuasi Bolovia? 

Imperialisme? Bukan! Bukan itu semuanya, puan-puan, tuan-tuan! Saya mau 

menyampaikan dan menegaskan kepada kamu semua, bahwa lawan kita adalah rasa 

takut! Ketakutan adalah musuh utama yang selama ini ada dan dipelihara di dalam diri 

kita”. 

Hal itu dinyatakan oleh Domitila di atas sebuah drum minyak di pertambangan timah 

Catavi. Dia bersama empat perempuan lainnya diiringi oleh duapuluhan anak-anak 

mereka menuju ibukota, yang untuk pertama kalinya mereka kunjungi. Pada hari 

Natal mereka mulai mogok makan. Tak seorangpun peduli dan percaya kepada 

mereka. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap tindakan mereka sekedar 

guyonan yang aneh, sama sekali tidak lucu. Ada orang yang berkomentar: “Jadi, 

lima betina itu mau nendang diktator militer? Cem-macem! Cem mana pula itu. Apa 

mereka kira kalau mereka bisa nendang bola sepak, mereka bisa nendang pula 

diktator militer? Bah!” 

Romo Luis Espinal adalah orang pertama yang bergabung dengan mereka. Dan tak 

berapa lama kemudian  sekitar seribulimaratusan orang melakukan mogok makan 

di seluruh Bolivia. Bagi lima perempuan itu, seperti juga kebanyakan keluarga 

buruh pertambangan di Bolivia, kelaparan adalah bagian hidup mereka. Sejak 

mereka lahir, yang pertama mereka hadapi adalah kondisi kelaparan. Dari keadaan 

seperti itulah lalu mereka dengan penuh daya hidup mereka tertawakan semuanya 

dengan penuh humor, betapapun pahitnya: “Lihat, betapa nikmatnya sup ayam ini, 

dan daging serta sosis berwarna merah ini sungguh merangsang nafsu makan saya”. 

Padahal sesungguhnya di hadapan mereka hanya air hangat dengan beberapa butir 

garam, dan mereka makan sambil tertawa. 

Beberapa waktu kemudian peserta mogok makan bertambah berlipat ganda, 

menjadi tiga ribu, sepuluh ribu, sampai seluruh Bolovia tak lagi bisa dihitung. Dan 

mereka melakukan mogok kerja. Tak seorangpun yang mampu membendung 

gerakan mereka. Pada hari keduapuluhtiga mereka turun ke jalanan. 

Dan lima perempuan itu menjatuhkan rejim diktator militer.  

(Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 244, buku ketiga trilogi Memory of 

Fire). 
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Liberty, 1976: 

BURUNG LARANGAN 

Di Uruguay, tahanan politik tidak boleh bicara tanpa ijin. Juga tidak boleh bersiul, 

tersenyum, menyanyi, berjalan cepat, menyapa sesama tahanan lainnya. Mereka 

juga tak diijinkan membuat atau menerima foto atau gambar-gambar perempuan 

hamil, sepasang kekasih yang bersanding, kupu-kupu, bintang-bintang di langit 

atau burung yang sedang terbang atau hinggap di rerantingan. 

Pada suatu minggu yang cerah, Didasko Perez, seorang guru yang dijebloskan ke 

dalam penjara dan disiksa oleh rejim militer hanya karena memiliki gagasan 

ideologis, dikunjungi oleh anak perempuannya, Milay namanya, berusia lima tahun. 

Milay membawakan ole-ole untuk ayahnya gambar burung-burung yang riang 

bersijingkat yang dibikin olehnya. Di pintu gerbang halaman, sebelum Milay 

memasuki pintu penjara, penjaga mencabik-cabik gambar itu. Dan Milay hanya bisa 

menahan tangis dan sedih di dalam hatinya. 

Pada minggu berikutnya, Milay yang selalu kangen kepada ayahnya membawa 

gambar pepohonan yang nampak rimbun dan hijau. Gambar pepohonan tak 

dilarang, dan hasil karya Milay itu berhasil masuk ke dalam penjara. Didasko Prez 

memuji hasil garapan anaknya, dan dia bertanya tentang bulatan-bulatan kecil 

mungil berwarna kuning kemerahan yang tersembunyi di balik cabang dan 

rerantingan pohon yang rimbun, dan ada pula yang bertengger di pucuk ranting di 

antara kehijauan daun: “Apakah itu buah jeruk, atau buah apakah itu, yang?” 

Milay, bocah yang masih duduk di taman kanak-kanak itu mendekatkan jarinya ke 

bibir, sssstt…..merapatkan diri dan berbisik di telinga ayahnya, “Papa jangan 

konyol. Apa papa tidak lihat mata mereka? Lihat, lihatlah itu mata mereka. itulah 

burung-burung yang saya selundupkan untuk papa”. <0> 

 (Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 231, buku ketiga trilogi Memory of 

Fire). 
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Rio de Janeiro, 1984: 

KEBUNTUAN MEMORI KOLEKTIF AMERIKA LATINA 

Akuntan public Joao David dos Santos sangat gembira ketika dia menyusun 

kumpulan nota pembukuan yang sudah lama terlambat. Cuma ada soal, yakni 

masalah pembayaran gajinya ketika dia menerima pekerjaan itu. Untuk 

menyelesaikan ganjalan soal dana untuk membayar gaji, Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu 

Sosial membayar kepada ahli pembukuan itu koleksi yang ada di perpustakaan 

berupa Sembilan ribu buku dan lima ribu lebih majalah, pamphlet dan brosur yang 

sangat penting dalam sejarah kontemporer Brazilia. Semuanya itu sangat bernilai 

yang berisikan tentang gerakan organisasi dan Liga Petani di Timur Laut dan di 

wilayah administrasi Getulio Vargas, di samping bahan-bahan dan informasi 

lainnya. 

Akuntan dos Santos mengambils emuanya itu untuk dijual, sebagai honor, imbalan 

dari jerih payahnya menyusun laporan pembukuan keuangan. Dia menawarkan 

koleksi itu kepada berbagai organisasi kebudayaan, lembaga penelitian sejarah 

dan juga kepada sejumlah menteri. Tak ada seorangpun, juga lembaga yang 

memiliki uang. Dos Santos coba  menawarkan kepada universitas, negeri maupun 

swasta. Tak ada yang menawar, tak ada yang berminat. Dia titipkan semua koleksi 

itu pada suatu universitas selama beberapa bulan, dengan harapan aka nada yang 

mau menyewanya. Tiada yang mau menyentuhnya. Dia tawarkan kembali kepada 

beberapa individu swasta. Juga tak ada seorangpun yang berhasrat. Bangsa 

bersejarah ini penuh dengan teka-teki, atau sedang mendustai dirinya, atau hanya 

bisa menganga seperti tong sampah. 

Akhirnya dengan penuh rasa sesal, kekecewaan mendalam, akuntan dos Santos 

menjual seluruh koleksi itu kepada Tijuca Paper Factory, yang akan melumat ribuan 

koleksi buku, majalah, pamflet dan brosur itu menjadi kertas toilet. <0> 

(Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 273-274, buku ketiga trilogi Memory 

of Fire) 
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Mexico City, 1885: 

“MILIK SEMUA UNTUK SEMUA ORANG” 

Itulah yang selalu diucapkan sebagai prinsip, pandangan hidup oleh Teodoro 

Flores, salah satu warga terpandang Indian Mixtec, pahlawan tiga peperangan. 

 “Ulangi itu!” 

Dan anak-anaknya mengulangi dengan tegas, “milik semua untuk semua orang”.  

Teodoro Flores ikut dsalam peperangan melawan Amerika Utara, mengalahkan 

kaum Konservatif dan Perancis. Untuk jasanya itu, Presiden Juarez memberikan 

kepada Teodoro Flores tiga lahan pertanian yang subur. Namun Teodoro Flores 

menolaknya. 

 “Tanah, air, pepohonan dan hutan, rumah, sapi, dan semua yang kita panen untuk 

semua orang. Ulangi itu!” 

Dan anak-anaknya mengulangi dengan tandas. 

Pada bentangan langit dan udara malam hari, dan pada segala cuaca melalui atap 

rumah yang tak rapat, selalu tercium bau kotoran hewan yang masih segar atau yang 

sudah kering, dan suasana sekitarnya selalu dalam keheningan. Di sini, orang bisa 

santai dan kongko-kongko sejenak di bawah teritisan belakang rumah, atau 

menyaksikan dua laki-laki yang berkelahi dengan senjata terhunus 

mempertaruhkan perempuannya, sementara yang lain bersenandung tentang 

Perawan Maria, dan anjing-anjing melonglong mengirim isyarat tentang maut dan 

kematian. 

 “Ceritakan kepada kami tentang kehidupan di bentangan gunung gemunung”, pinta 

anaknya yang paling kecil. 

Dan Teodoro Flores bercerita tentang bagaimana orang-orang yang hidup di 

Teotitlan del Camino. Di sana, orang-orang melakukan sesuatu untuk sekedar yang 

dibutuhkannya. Tak ada sesuatu yang berlebihan dari kebutuhan diri dan 

keluarganya. Mengambil lebih dari kebutuhan adalah suatu kejahatan yang serius. 

Di dalam masyarakat yang tinggal di bentangan gunung gemunung itu, suatu 

kejahatan dihukum dengan tindakan diam, atau cemooh, dan yang paling berat 

diasingkan. 

Pada waktu itu Presiden Juarez mendirikan penjara, yang selama ini tak pernah kami 

kenal. Presiden itu juga menyiapkan berbagai sarana hukum dan pengadilan yang 
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berkaitan dengan pembagian tanah komunal kaum Indian. “Tapi, kami tak pernah 

peduli dengan aturan yang diputuskan oleh pemerintah”, tandas Teodoro Flores. 

Teodoro Flores anak pegunungan dan padang-padang stepa. Belajar bahasa 

Spanyol pada usia lima belas tahun. Dan sekarang dia ingin anak-anaknya menjadi 

ahli hukum untuk mempertahankan hak-hak kaum Indian dari manipulasi para ahli 

hukum dan politisi di ibukota. Untuk tujuannya itu dia membawa ketiga anaknya ke 

Mexico City, menulikan diri, dan hampir-hampir kalah dan undur, dalam jejalan 

hidup seperti di kandang babi bersama pengemis dan gelandangan. 

 “Apa yang diciptakan oleh Tuhan, dan semua yang dibikin oleh manusia untuk semua 

orang. Ulangi itu!”. 

Malam demi malam, di antara kerlip gemintang dan arak-arakan gemawan di langit 

terbuka, anak-anaknya mendengarkan Teodoro Flores sampai mereka tertidur. 

 “Kita semuanya dilahirkan sama, telanjang. Kita semuanya bersaudara. Ulangi itu!”.  

 (Eduardo Galeano, Faces & Masks, hal 224-225, buku kedua trilogi Memory of 

Fire)  
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Leavenworth, 1922: 

YANG MEYAKINI MILIK SEMUA UNTUK SEMUA ORANG 

 

Ricardo, anak Teodoro Flores yang paling berbakat dan dianggap paling 

berbahaya. Dia tidak terlibat di dalam puncak-puncak gerakan revolusi di Mexico, 

yang awalnya dimotori olehnya. Sementara pertempuran di jalanan terjadi, Ricardo 

sedang memecah batu, dan kedua kaki dan sepasang tangannya dibelenggu rantai 

penjara di Amerika Utara. 

Pengadilan Amerika Utara menjatuhkan hukuman selama duapuluh tahun kepada 

Ricardo, dan kerja paksa untuk penandatanganan manifesto anarkis melawan 

kepemilikan lahan-lahan pribadi. Berulangkali Ricardo ditawari permohonan 

pengampunan, dan jika dia mau memintanya, dia akan dibebaskan. Namun Ricardo 

tak pernah menggubris. 

 “Jika aku mati, akan ada sahabatku yang akan menggoreskan pada batu nisanku, di 

sini disemayamkan seorang pemimpi, dan musuh-musuhku menulis, di sinilah 

kuburan seorang gila. Tapi pasti tak ada seorangpun yang akan menyatakan dan 

menulis, di sini dimakamkan seorang pengecut dan pengkhianat gagasannya 

sendiri”. 

Di dalam sel penjara di Amerika Utara, jauh dari tanah kelahirannya, mereka 

menyiksa, mencekik Ricardo sampai mati. Serangan jantung, menurut laporan 

medis. <0> 

 (Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 52, buku ketiga trilogi Memory of 

Fire) 
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KEKUATAN DAN KESETIAAN 

 

Suatu siang penuh kenangan, suatu siang di pengasingan, aku menulis, membaca, 

membunuh rasa bosan di rumah kontrakan di pesisir Barcelona, ketika dering 

telepon berbunyi dan mengantarkan diriku ke dalam kejutan. Aku mendengar suara 

Fico. 

Fico pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh rejim militer selama dua tahun lebih. 

Dia dibebaskan kemarin. Fico akan terbang dari Buenos Aires ke London. Fico 

menelpon aku dari bandara Buenos Aires, mengajak aku untuk bertemu di London.  

“Datanglah dengan pesawat pertama, dan ada begitu banyak yang ingin aku 

sampaikan kepadamu. Tapi satu hal yang ingin aku katakan sekarang juga”, katanya, 

“aku ingin supaya kamu tahu, aku tak menyesal apapun juga”, tandasnya. 

Dan pada senja hari kami bertemu di London. 

Hari berikutnya aku bertemu dengan Fico di dokter gigi. Fico butuh gigi pengganti 

yang pernah patah-patah akibat siksaan yang pernah diterimanya ketika berada  di 

dalam penjara Buenos Aires. 

Fico Vogelius adalah seorang pengusaha yang membiayai penerbitan majalah 

Crisis, dan dia tidak hanya memberikan uang sebagai modal produksi, tapi juga 

seluruh kehidupan dirinya ke dalam penerbitan itu, dan memberikan kebebasan 

kepada diriku untuk melakukan apapun yang aku inginkan berhubungan dengan 

penerbitan Crisis. Tiga tahun berjalan tanpa terasa, 40 nomor kami menerbitkan 

Crisis yang dikelola dengan sikap, prinsip yang menunjukan keyakinan dalam 

kreatifitas tentang bahasa yang tidak, yaaa, bahasa yang tidak terpenjara, tidak 

netral, bahasa yang mesti berpihak. Suara manusia bukanlah gema di ruang kosong.   

Untuk tindakan yang oleh rejim militer Argentina dianggap suatu kejahatan yang 

tidak bisa dimaafkan, sehubungan dengan sikap Crisis itu, Fico diculik., 

dipenjarakan, dan disiksa. Hidupnya diselamatkan oleh caranya meneriakan 

namanya pada setiap saat, bahwa dia diculik. 

Majalah Crisis akhirnya berhenti tanpa harus bertekuk lutut, dan kami bangga 

dengan sikap itu. 
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Fico, di samping sebagai pengusaha, dia memiliki keterampilan dan kecerdasan 

dalam memilih jenis anggur Perancis yang bagus. Dengan anggur itu, di London 

kami merayakan kesehatan, masa lampau dan persahabatan yang kami anggap 

layak untuk selalu diingat. 

Setahun kemudian rejim militer ambruk. Dan pada tahun 1985 Fico memutuskan 

untuk menghidupkan kembali Crisis. Dan kembali Fico melibatkan diri dengan 

komitmen menggebu-gebu dengan menyiapkan waktu dan uang yang siap hilang, 

sementara itu dia tahu bahwa dirinya mengidap penyakit kanker. 

Dia berusaha untuk konsultasi dan berobat kepada berbagai dokter di berbagai 

negeri. Ada dokter yang menyatakan bahwa waktu hidupnya hanya sampai 

Oktober, yang lain November, dan ada pula yang menyatakan sekitar Desember. 

Semuanya seperti bunyi hukuman. Dan dia tak peduli. Dia berjalan seperti mayat 

hidup, jatuh bangun dari satu kamar operasi ke kamar operasi lainnya. Tapi Nampak 

pandangan matanya yang selalu menentang dan menantang. 

Crisis akhirnya terbit kembali pada bulan April 1986. Sehari setelah Crisis terbit, 

setengah tahun lewat dari semua dianogsis dan ramalan dokter tentang 

kematiannya, Fico bersedia mengijinkan kematian menjemputnya. <0> 

(Eduardo Galeano, The Book of Embraces, halaman 264-265) 
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Antwerp, 1515: 

UTOPIA 

Petualangan dan kabar penemuan tentang dunia baru menjadi berita hangat di bar-

bar, café-café dan warung-warung kopi di pelabuhan Flemish. Pada suatu malam 

musim panas, di pinggir pelabuhan, Thomas More bertemu, atau tepatnya menemui 

Rafael Hithloday, pelaut yang pernah berlayar bersama Amerigo Vespucci. Rafael 

menyampaikan kabar bahwa dia menemukan Pulau Utopia tak jauh dari pesisir 

Amerika. 

Rafael, pelaut yang pernah berkeliling dunia itu mengabarkan bahwa Utopia itu 

berhubungan dengan tidak adanya penggunaan uang sebagai alat bayar dan 

tiadanya kepemilikan pribadi. Di sana, emas tak berharga dan konsumsi apa 

adanya, dan tak ada seorangpun yang menggunakan pakaian berlebihan. Setiap 

orang menyerahkan buah-buahan dari hasil panenan atau yang dicarinya di hutan 

ke rumah publik, dan setiap orang bebas memilih buah-buahan itu serta bahan 

konsumsi kebutuhan lainnya, untuk kebutuhan dirinya atau keluarga. Ekonomi 

sangat bersahaja. Tak ada yang menimbun barang, dan tak ada seorangpun  yang 

cemas atau takut kelaparan. 

Warga memilih pimpinannya, seorang pangeran, dan juga memecatnya jika 

dianggap melanggar keputusan warga. Pimpinan agama ditunjuk menurut pilihan 

warga. Penduduk Utopia membenci peperangan. Walau demikian, mereka akan 

mempertahankan mati-matian batas negeri mereka. Agama yang mereka yakini 

tidak digunakan untuk menyerang dan membuat aib dengan alasan apapun juga, 

dan tidak menggunakan kekerasan untuk membuat orang lain pindah keyakinan. 

Mereka mempunyai hukum yang mengijinkan perceraian. Namun akan menjatuhkan 

hukuman berat kepada perselingkuhan. Dalam hukum di Pulau Utopia, setiap orang 

bekerja enam jam sehari. Kerja dan istirahat harus seimbang, dan warga saling 

berbagi waktu, seperti mereka berbagi meja makan. Masyarakat 

bertanggungjawab penuh terhadap anak-anak kecil yang orangtuanya sedang sibuk 

bekerja. Warga atau orang yang sedang sakit mendapatkan prioritas pertolongan 

dan pengobatan khusus. Etanasia dijauhi. Taman-taman dan kebun-kebun buah-

buahan memenuhi berbagai ruang dan lahan. Dan kita akan mendengar musik 

sejauh ke manapun kita melangkah. <0> 

 (Eduardo Galeano, Genesis, hal 61, buku pertama trilogi Memory of Fire) 
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BUKET KEMBANG NELSON RODRIGUES 

 

Nelson Rodrigues, penulis Brazilia, hidupnya selalu disiksa rasa sepi. Wajahnya 

seperti kodok sawah, dan lidahnya tajam seperti lidah ular berbisa, dan itulah yang 

membuat dia sangat kondang, dan kuat hubungannya dengan nasib jelek: banyak 

orang di sekitarnya mati diterjang peluru, atau ditimpa kemiskinan, dan ada juga 

lantaran kecelakaan yang lumayan fatal. 

Suatu hari Nelson bertemu dengan Eleonora. Hari itu, rasanya bagaikan Hari 

Penemuan, ketika untuk pertama kalinya Nelson memandang Eleonora, dan Nelson 

dihinggapi gejolak yang dahsyaat dalam keterpukauan yang selama ini tak pernah 

dialaminya.  

Sebagai penulis, Nelson menganggap betapa perlunya dia menyampaikan salam 

dengan untaian kata-kata, kalimat indah yang terpilih akan dipersembahkan ke 

hadapan Eleonora. Tapi, ketika Nelson berhadapan dengan sang dewi pujaannya, 

tak ada sepatah katapun yang berhasil keluar dari mulutnya. Lidahnya yang 

biasanya tajam dan lincah jadi kaku, membeku, dan lututnya gemetar, keringatnya 

bercucuran. Yang keluar hanya desis dari hidungnya. 

Beberapa hari kemudian, setelah Nelson berpikir, suatu gagasan terbersit, dan 

perlu diwujudkan. Dia mengirim bunga kepada Eleonora yang tinggal di lantai 

teratas disebuah apartemen di Rio Janeiro. Setiap hari Nelson mengirim sebuah 

buket bunga, dan setiap dia mengirim tak pernah mengulang warna dan aroma 

yang sama. Semuanya berbeda-beda. Dan Nelson menunggu di seberang jalan, 

sambil memandang jendela balkon apartemen Eleonora. Dari balkon itu pula, setiap 

hari, Eleonora melemparkan buket bunga ke jalanan, dan berantakan dilindas 

kendaraan yang lalu lalang. 

Hari kelimapuluh telah dilewati. Sampai pada suatu hari lainnya, yaaah, suatu hari 

yang panas, matahari tepat di ubun-ubun, Nelson tak melihat buket bunga 

berantakan di jalanan. Lalu Nelson dengan sigap belari melintasi jalan raya, berlari, 

berlari, dan berlari menaiki tangga demi tangga menuju lantai paling atas, dan lalu 

dipencetnya bel….beberapa saat pintu terbuka menganga, Eleonora tersenyum, 

menerima, dan Nelson ternganga. <0> 

(Eduardo Galeano, The Book of Embraces, halaman 232)   
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Buenos Aires, 1977: 

IBU-IBU PERKASA DARI PLAZA DE MAYO 

 

Kaum perempuan melahirkan anak-anak, demikian puja-puji dalam paduan suara 

pada tragedi Yunani. Dengan mengacungkan foto-foto anak-anak mereka yang 

hilang, ibu-ibu itu berkumpul melingkar di sekitar tugu di belakang Pink House, 

pusat pemerintahan dan tempat presiden bersemayam. Dengan ketegaran yang 

terus menerus mereka menziarahi dan mendatangi barak-barak tentara, kantor-

kantor polisi, dan tempat-tempat suci. Tidak ada lagi air mata, semuanya telah 

mengering karena kesedihan yang mendalam dirundung penantian yang tak 

kunjung jelas…..kapan akan bertemu dengan….adakah dia masih…..Siapa yang 

tahu? 

“Saya bangun tidur dan saya percaya dia masih hidup”, kata seseorang di antara 

mereka, dan semuanya menyetujui. “Saya mulai ragu dan tidak percaya ketika pagi 

mulai merangkak. Dia mati dalam diri saya ketika siang hari. Namun dia kembali hidup 

pada senja hari, ketika matahari mulai redup, dan saya percaya dia akan kembali 

segera. Lalu saya menyiapkan perangkat makanan di meja, dan kembali dia mati. Dan 

pada malam hari saya tidur tanpa harapan. Pada saat saya bangun pagi hari, saya rasa 

dia hidup kembali…..” 

Mereka disebut perempuan-perempuan gila. Umumnya tak ada seorangpun yang 

mau bicara dengan mereka. Dalam situasi dan kondisi yang „normal‟, dan mata uang 

dolar begitu melimpah dan murah, demikian juga harga manusia. Penyair gila 

menemui maut, dan penyair biasa mencium pedang dengan puja-puji tersembunyi. 

Dalam kondisi „normal‟ seperti itu menteri keuangan berburu singa dan jerapah di 

Afrika, dan para jenderal memburu kaum buruh di pinggiran Buenos Aires. Itulah 

bahasa baru hukum yang wajib kita ketahui untuk menyebut rejim militer 

melakukan proses re-organisasi nasional. <0> 

(Eduardo Galeano, Century of the Wind, hal 239, buku ketiga trilogi Memory of 

Fire)   
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THE CULTURE OF TERROR 

 

Memeras. Mencerca. Mengancam. Menampar. Memukul. Merangket. Mencambuk. 

Hukuman kamar gelap. Menyemprot dengan air es. Memaksa berpuasa. Memaksa 

makan. Melarang meninggalkan rumah. Melarang orang menyatakan pendapat. 

Melarang orang berbuat menurut pikirannya. Menghina di depan publik. 

Semuanya itu adalah cara-cara, hukuman, siksaan yang ada di dalam kehidupan 

keluarga. Untuk menghukum ketidakpatuhan dan menghalangi kebebasan, banyak 

keluarga terbiasa menghidupkan budaya terror dengan menghina perempuan, 

mengajar anak-anak berbohong, dan menyebarkan wabah ketakutan. 

“Hak azasi manusia mesti dimulai dari dalam rumah”, kata Andres Dominguez di 

Chilli.  

(Eduardo Galeano, The Book of Embraces, halaman 143) 
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DARI MUTILASI RASISME MENUJU KEMEGAHAN 

 

Pada tahun 1921 pertandingan sepakbola South America Cup digelar di Buenos 

Aires. Presiden Brazilia, Epitacio Pessoa mengeluarkan dekrit dengan alasan demi 

patriotisme dan prestise nasional, maka tim Brazilia tidak memperkenankan pemain 

kulit berwarna. Dari tiga pertandingan, tim kulit putih Brazilia kalah dua kali. 

Freidenreich tidak dimainkan sepenuhnya pada pertandingan itu. Tidak mungkin 

bagi pemain sepakbola Brazilia yang berkulit hitam dan mulato untuk terjun ke 

dalam pertandingan. Kedua jenis kulit berwarna ini sulit untuk bermain sepenuhnya. 

Jikapun Freidenreich diturunkan, selalu telat, karena setengah jam dihabiskan di 

kamar ganti untuk membuat rambutnya menjadi perak. Seorang pemain mulato dari 

klub Fluminense, Carlos Alberto wajahnya diputihkan dengan tepung beras. 

Belakangan pemegang kekuasaan mengubah keputusan. Dalam perjalanan waktu, 

sepakbola yang awalnya dijegal dan dijagal oleh mutilasi rasisme menuju ke arah 

kemegahan dalam keberagaman kulit berwarna. Setelah keputusan itu bertahun-

tahun kemudian Brazilia membuktikan memiliki para pemain terbaik di dunia, dari 

Freidenreich, Romario, Domingos da Guia, Leonidas, Zizinho, Garrincha, Didi dan 

Pele, semuanya berkulit hitam dan mulato. Dan semuanya datang dan bangkit dari 

kemiskinan, dan sebagiannya kembali ke dalam kemiskinan. Sebaliknya dengan 

dunia balap mobil dan tenis, tak ada orang berkulit hitam. Kedua jenis olahraga itu 

membutuhkan biaya besar. 

Secara umum, dalam piramida sosial warga kulit hitam berada di dasar struktur itu. 

Dan di puncaknya hidup kaum kulit putih. Di Brazilia, hal ini disebut „demokrasi 

rasial‟. Hanya di dalam sepakbola sebagai wilayah demokrasi yang dianggap 

sesungguhnya, di mana warga beragam warna kulit dapat berkompetisi dengan 

pijakan setara, dan hanya di dunia sepakbola beragam warna kulit itu bisa meraih 

hasil. Di dalam lapangan mereka memiliki aturan dan hukum yang sama, walau 

masing-masing pemain ditelikung oleh kelaparan, sementara atlit lainnya selalu 

terpenuhi makanannya. Kondisi ini tetap tak memungkinkan kesetaraan. Namun 

demikian sepakbola menawarkan peluang mobilitas sosial untuk anak-anak miskin 

dari kalangan kulit berwarna yang tak mampu membeli alat-alat permainan, kecuali 

bola. Hanya bola sebagai dongeng penolong yang dipercayainya. Bola menjadi 

makanannya, dan bola bisa menjadikan seseorang sebagai pahlawan, dan bahkan 

bagaikan dewa. 
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Kemiskinan dan kesengsaraan hidup mendorong orang untuk bermain bola, atau 

melakukan tindakan kriminal. Dari kelahiran momentum itulah anak-anak terdorong 

untuk membelokan  dan mengarahkan dirinya, dan lalu menggunakan bola sebagai 

senjata sosial. Dan lama sebelumnya, kaum kulit berwarna yang miskin itu belajar 

memainkannya, menggiring dan menggoreng bola, yang semula di dalam tatanan 

sosial mengingkari mereka. Dan mereka belajar berbagai tipuan permainan 

sehingga ahli dalam berpura-pura, sanggup mengejutkan dan akhirnya menjadi 

sang pakar, yang mampu melepaskan diri dari lawan dengan gerakan dari pangkal 

paha, dan melalui itu mengubah diri dari buaian nyanyian rakyat jelata. <0> 

(Eduardo Galeano, Soccer in Sun and Shadow, halaman 42-44)   
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EDUARDO GALEANO: 

PELACAK SEJARAH, PENGUAK MASA DEPAN  

AMERIKA LATINA 

 

Dalam suatu pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dengan beberapa 

negara Amerika Latina, dua tahun yang lalu, Chaves yang mengagumi Sukarno, 

salah satu sosok fenomenal Amerika Latina dari negeri Venezuela yang baru saja 

duduk di tampuk kepresidenan memberikan ole-ole kepada Obama sebuah buku, 

Las venas abiertas de America Latina (The Open Veins of Latin America, untuk edisi 

1997 dengan kata pengantar dari novelis kondang, Isabel Allende, keponakan 

mantan presiden Chilli, Salvador Allende). Buku yang ditulis pada usia 31 tahun itu 

ditulis oleh seorang yang menganggap dirinya „jurnalis‟, walaupun dia menulis 

dalam berbagai bentuk, seperti esai, laporan, kritik, juga novel, di samping esai 

kolaborasi dengan perupa-fotografer di antaranya dengan fotografer legendaris 

Salgado. Pada usia yang muda pula, 35 tahun, dia meraih penghargaan tertinggi 

Cuban Casa de las Americas Prize untuk novelnya The Song of Ourselves. 

Banyak pengamat menyatakan bahwa spirit dan gagasan revolusioner Chaves – dan 

juga Morales dari Bolivia, dan banyak pemimpin Amerika Latina lainnya – diilhami 

oleh buku itu yang memiliki perspektif kiri itu mengurai secara mendalam tentang 

500 tahun masuknya kekuatan kolonialis-imperialisme, sejak dari Spanyol sampai 

dengan Amerika Serikat yang memainkan peran pembentukan rejim-rejim militer 

dalam konteks kepentingan politik ekonomi Amerika Serikat. Buku itu mengupas 

tuntas sejarah pemusnahan serta perlawanan dilakukan oleh warga dan suku Indian 

terhadap sistem eksploitatif yang mengakibatkan kemiskinan mutlak yang 

menciptakan struktur piramidal sosial di Amerika Latina.   

Pada tahun 2003, melalui ilham buku itu sebuah grup musik punk Venezuela, Los 

Dolares, meluncurkan lagu-lagunya dan sebuah grup musik rock-ska Argentina, Los 

Fabulosos Cadillacs meluncurkan albumnya Rey Acuzar, diilhami dari salah satu bab 

buku Las venas abiertas de America Latina, yang juga dipakai sebagai salah satu 

judul lagu grup kondang itu. Dalam perspektif politik praktis dan sistem politik 

ekonomi, buku yang dianggap menjadi  bacaan wajib bagi warga Amerika Latina 

memberikan ilham kepada pemerintah Uruguay, Argentina, Bolivia dan Venezuela 

suatu sistem tunjangan sosial kepada warga yang tak mampu.  

Eduardo Galeano, itulah nama penulis yang disandingnya, dilahirkan di 

Montevideo, Uruguay, 3 September 1940, dari keluarga Katholik kelas menengah, 
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dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dengan 36 buku yang telah 

diterjemahkan keberbagai bahasa sepanjang 40-an tahun kariernya sebagai 

penulis. Sebagai penulis, Edu, panggilan akrabnya, lebih daripada penulis ortodok 

(orthodox genre); Edu menggabungkan dokumentasi, fiksi, jurnalisme, analisis 

sosial,politik, sejarah, mitos, kepercayaan lokal dan kebudayaan. Edu menganggap 

dirinya bukanlah ahli sejarah. “I am not historian. I am writer who would like to 

contribute to the rescue of the kidnapped memory of all America”, dalam kata 

pengantar triloginya. Bagi Edu yang meyakini perspektif dan analisis “Magical 

Marxism” – suatu konsep yang orisinal dari Edu yang ditimba dari pengalaman 

hidupnya sebagai penulis – one half reason, one half passion and a third half mystery 

(Fran Mason, Historical Dictionary of Posmodernist: Literature and Theater, 

Scarecrow Press, 2007) digunakannya sebagai alat untuk melacak, membongkar 

sistem penindasan dan merekonstruksi sejarah yang akan datang. Bagi Edu,  bahwa 

masalah bangsa-bangsa dan negeri-negeri jajahan seperti Amerika Latina (dan juga 

Asia dan Afrika) mengalami amnesia historis akibat eksploitasi. Untuk itulah tugas 

penulis untuk melacak dan membentuk kembali sejarah masa depan melalui 

pelacakan dan pemahamannya tentang sejarah sosial di lingkungan masyarakatnya. 

Pada sisi lainnya, Edu – yang kenal baik dengan Salvador Allende, Che Guevara dan 

puluhan pemimpin formal dan kaum gerilyawan Amerika Latina lainnya – 

menandaskan posisi-fungsi penulis-jurnalis wajib melacak dan membongkar 

konstruksi sejarah sosial bentukan sistem kolonial-imperialisme yang eksploitatif 

dan telah memusnahkan akar kebudayaan. Singkat kata, melalui pembongkaran 

sejarah sosial agar setiap warga tak lupa dengan akar sejarah kebudayaannya, maka 

penulis-jurnalis mesti melakukan pemihakan kepada kaum tertindas. Tidak bisa 

netral. Sebab suara dan bahasa manusia tidak lahir dari ruang kosong, tulisnya 

dalam El libro de los abrazos (The Book of Embraces) 

Seperti kebanyakan remaja Amerika Latina, Edu bermimpi menjadi pemain 

sepakbola. Hal itu direfleksikan dalam esai-esainya El futbol a sol y sombra (Soccer 

in Sun and Shadow). Dalam esai-esai sejarah sosial sepakbola, Edu mengurai sejarah 

permainan yang telah tertanam di dalam jiwa masyarakat Amerika Latina. Bagi 

warga, sepakbola adalah teater dan peperangan. Dalam konteks itulah Edu 

mengkritik kapitalisme global (global capitalism) yang menjadikan olahraga 

kesenangan warga ini menjadi industri, dan menciptakan ekonomisasi, komoditas: 

gelimang uang menjadi tujuan utama. Tapi pada sisi lainnya, Edu juga mengkritik 

kalangan intelektual kiri yang telah merusak permainan rakyat yang penuh dengan 

spirit dan atraktif  itu ke dalam gerakan massa hanya untuk alasan ideologis. 

Pada umur belasan tahun Edu melakukan pekerjaan ekstra yang beragam, sebagai 

pekerja di pabrik, penagih hutang, pembuat papan nama, kurir, tukang ketik, kasir 
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bank. Pada usia 14 tahun untuk pertama kalinya Edu mengirim kartun politik kepada 

mingguan El Sol yang diterbitkan oleh partai sosialis Uruguay. Kariernya sebagai 

jurnalis dimulai pada awal tahun 1960 sebagai editor Marcha, jurnal mingguan yang 

sangat berpengaruh, yang sering diisi oleh penulis kondang seperti Mario Vargas 

Llosa, Mario Benedetti, Manuel Malnonado Denis, dan Roberto Fernandes Retamar, 

disamping sebagai editor harian Epocha yang dijabatnya selama dua tahun dan 

editor penerbitan universitas. 

Pada tahun 1973, ketika militer Uruguay melakukan kudeta, Edu dijebloskan ke 

dalam penjara, dan lalu melarikan diri dan tinggal di Argentina. Di sana dia bersama 

temannya Fico Vogelius mendirikan majalah kebudayaan Crisis. Ketika jenderal 

Videla melakukan kudeta berdarah di Argentina pada tahun 1976, Edu masuk dalam 

daftar skuadron pembunuh ciptaan militer. Kembali Edu melarikan diri. Kali ini ke 

Spanyol, tinggal di Barcelona, dan di sanalah Edu menulis trilogi yang nantinya 

sangat terkenal, Memoria del Fuego (Memory of Fire): Los nacimientos (Genesis), Las 

caras y las mascaras (Faces and Mask), El siglo del viento (Century of the Wind), yang 

merupakan mosaik epik, episode dari rangkaian peristiwa sosial, politik, 

kebudayaan, cerita tentang rakyat jelata dalam perspektif realitas magis (magic 

reality).  

Ketika rejim militer di Uruguay lengser pada tahun 1984, dan pemerintahan sipil 

kembali berkuasa, Edu yang menggunakan nama “Gius” untuk kartun-kartun 

politiknya, pada tahun 1985 kembali ke kota kelahirannya, Montevideo, sampai 

sekarang, dan terus menulis untuk berbagai jurnal, majalah dan media lainnya, dan 

aktif dalam berbagai organisasi kebudayaan, politik dan jaringan media cetakan 

dan elektronika untuk mendukung pemerintahan sayap kiri di Amerika Latina. 

Tahun 2004 Edu menulis untuk jurnal The Progressive dengan tajuk “Where the 

People Voted Against Fear” sebagai dukungan terbuka kepada Tabre Vasques yang 

menang sebagai presiden Uruguay dengan dukungan aliansi terbuka sayap kiri. 

Bagi Edu, rakyat Uruguay punya common sense, akal sehat, dan sudah bosan dan 

lelah oleh berbagai jenis dan bentuk penipuan yang dilakukan oleh blanco parties, 

partai jejadian, partai siluman. 

Dan untuk mengembangkan gagasannya lebih lanjut, pada tahun 2005 bersama 

kalangan intelektual kiri Tariq Ali, Adolfo Esquivel dan puluhan intelektual lainnya 

duduk dalam dewan komite pembentukan TeleSur, jaringan teve  Amerika Latina 

yang bermarkas di Caracas, Venezuela. Dan pada tahun 2006, Edu bergabung 

bersama para penulis kondang Gabriel Garcia Marques (peraih Nobel Sastera), 

Mario Benedetti, Ernesto Sabato, Thiago de Mello, Carlos Monsivais, Pablo Armando 

Fernandez, Jorge Enrique Adoun, Luis Rafael Sanchez, Mayra Montero, Ana Lydia 

Vega dan komponis-penyanyi Pablo Milanes menuntut kedaulatan Puerto Rico, 
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melalui pernyataan Latin American and Caribean Congress Proclamation for the 

Independence of Puerto Rico.  

Dan kita di nusantara, di negeri seratusan partai jejadian, partai siluman, di antara 

sistem sosial politik dikangkangi oleh koruptor dan calo pembangunan, dan 

diselimuti oleh ingatan pendek, amnesia historis, ada baiknya menggugat diri: di 

mana posisi-fungsi kaum penulis……? <0> 

Halim HD – Networker Kebudayaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


