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VPLIV NARAVNOGEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV
VEROVANJE AZTEKOV, MAJEV IN INKOV

NA

ŽIVLJENJE

IN

Izvle ek:
Suha Mesa Central in jezero Texcoco, tropski deževni gozd ob reki Usumacinti in jukatanska
selva s kraškim površjem ter andsko visokogorje so bila glavna obmo ja poselitve azteške,
majevske in inkovske civilizacije. Omenjene civilizacije so se na razli ne na ine zelo dobro
prilagodile zahtevnim naravnogeografskim dejavnikom v njihovem okolju ter dosegle zelo
visoko stopnjo razvoja. Razvili so se v okolju, ki bi se zdel slehernemu loveku nepojmljiv
kraj za bivanje. Vendar so uspeli obvladati še tako zahteven teren. Prilagoditve, ki so jih
uporabili, se nam zdijo danes nekaj povsem obi ajnega, v tistem asu in kraju pa so bile nekaj
neverjetnega in brez njih v okolju, katerega so poseljevali ne bi preživeli. Omenjene
civilizacije so namre rezultat zelo kompleksne mešanice naravnih in kulturnih dejavnikov ter
procesov.
Klju ne besede: Azteki, Maji, Inki, prilagajanje, vera, Latinska Amerika

THE INFLUENCE OF NATURAL GEOGRAPHIC FACTORS ON THE LIFE AND
RELIGION OF THE AZTECS, MAYANS, AND INCAS
Abstract:
The main regions of settlement for the Aztec, Mayan, and Inca civilizations were the dry
Mesa Central and Lake Texcoco, the tropical rainforest along the Usumacinti River and the
Yucatan selva with its karst topography, and the high mountain areas of the Andes. These
civilizations adapted very well, though in different ways, to the challenging natural
geographic factors in their environment, and they all achieved a very high level of
development, in environments which most people would consider unimaginable as a place to
live. Nevertheless, they succeeded in overcoming the extreme terrain. The adaptations they
made use of seem to us today to be perfectly ordinary, but in that time and place they were
something incredible, and without these adaptations they would not have been able to survive
in the environment where they settled. These civilizations were the result of a highly complex
mixture of natural and cultural factors and processes.
Key words: Aztecs, Mayans, Incas, adaptation, religion, Latin America
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1. UVOD
V predkolumbovskem obdobju je bila Latinska Amerika najgosteje naseljen del ameriške
celine, vendar poselitev ni bila enakomerna. Najgosteje naseljena je bila Srednja Amerika ter
visoke planote v Andih, kjer so razvite civilizacije postavile mesta, gozdna in savanska
podro ja v vzhodnem delu pa so bila zelo redko poseljena. Ljudstva na ozemlju današnje
Mehike in na andskem višavju so dosegla visoko stopnjo razvoja, življenje ljudstev v
vzhodnem delu celine pa je ostalo odvisno od lova, nabiralništva in preprostih oblik pridelave
hrane.
Ko so Evropejci prispeli v današnjo Latinsko Ameriko, so našli kulturne pokrajine, ki so bile
odsev ve stoletnega delovanja loveka, našli so dobro urejena poselitvena središ a in
organizirane državne tvorbe. Mednje so med drugimi spadala azteška, majevska in inkovska
poselitvena obmo ja.
Azteška civilizacija se je razvila na osnovi poljedelstva v osrednji Mehiki v 14. in 15. stoletju.
Leta 1370 so na jezeru Texcoco ustanovili glavno mesto Tenochtitlán, ki je po prihodu
Špancev postalo glavno mesto Mehike, Ciudad de Mexico. Pleme Aztekov se je od 14.
stoletja naprej vse bolj krepilo in za elo nadvladovati sosednje države, dokler ni v 15. stoletju
pod vladarjem Montezumo I. ustanovilo cesarstvo, ki se je razprostiralo od Tihega do
Atlantskega oceana. Celotna azteška zgodovina je odraz odvisnosti od plemenskega boga
Huitzilopochtlija, Modrega Kolibrija, ki je bil oblika Kade ega Zrcala. Od vsega za etka so
bili Azteki zelo predani in njihovi vodje ter preroki so bili prepri ani, da bodo dosegli veli ino
in zavladali celemu Anahuacu. Bili pa so tudi prepri ani, da se bo nekega dne kon ala mo
njihovega zavezniškega boga in da jim bo Quetzalcoatl prinesel nov na in življenja, ki jim ga
je na nek na in s prihodom španskim osvajalcev res prinesel (Davies, 1980).
Maji so na polotoku Jukatan ustanovili svojo državo, ki je trajala skoraj tiso let, približno od
leta 200 pr. n. št. do leta 750 n. št. Na za etku so se naselili v južnem delu Mehike in
severnem delu Gvatemale, kjer so ustvarili eno izmed najbolj bleš e ih civilizacij antike sredi
deževnega gozda v srcu Jukatana. Živeli so kot primitivni kmetje, dokler v 1. in 2. stoletju pr.
n. št. ni za ela nastajati njihova zna ilna kultura. Njihova umetnost je že v 2. stoletju n. št.
doživela visok razvoj s piramidnimi strukturami in zlogovnim pisanjem. Okoli leta 600 so
za eli Maji to obmo je zapuš ati, razlogi še vedno niso dokon no pojasnjeni, vendar
domnevajo da so jih prizadeli potresi, druga ljudstva, sprememba v klimi ter iz rpanost
zemlje. Naselili so se na mehiškem delu Jukatanskega polotoka, kjer prevladuje kraško
površje. Za eli so graditi nova mesta na obmo ju velikih kraških vrta , ki so mesta oskrbovala
s prepotrebno vodo. Mesta so sedaj predstavljala sedež mo nih dinastij in ne ve središ a
poveli evanja bogov. Gradili so svobodno, brez to no dolo enega na rta (Boškovi", 1990).
Azteška in majevska civilizacija razen za okrasje nista poznali uporabe kovin, prav tako nista
poznali živalske sile in kolesa. Obe kulturi sta imeli razvito pisavo, ki je bila naprednejša od
slikovne pisave. Sve eniki so z zapletenimi ra uni sestavljali koledar, ki je bil temeljnega
pomena za njihovo vero. Azteška država je bila pred prihodom Špancev na višku svoje mo i,
medtem ko je majevska civilizacija na Jukatanu dosegla vrhunec v 9. stoletju.
Inki so v Andih s procesom osvajanj in zavezništev postali vladarji imperija, ki je ob prihodu
Špancev obsegal ozemlje od Kolumbije do Argentine in vklju eval veliko razli nih plemen.
Kljub temu, da so imela plemena svojo religijo, jezik in na in življenja, so jih Inki uspešno
integrirali v eno samo, hierarhi no urejeno državo. Uspešno integracijo so dosegli s
preseljevanjem plemen, nekatera uporna ljudstva so preselili ali pa so na novo pridobljenem
1

ozemlju naselili ljudi iz okolice Cuzca. Tako so lokalnim prebivalcem vsilili jezik ke ua in
inkovske institucije. Inki pa niso le vsiljevali, temve so od podrejenih ljudstev tudi veliko
prevzeli. Božanstvo vsakega osvojenega ljudstva je bilo dodano v panteon v Cuzcu, katerega
glavni je bil son no bog Viracocha. Podrejena ljudstva so tudi vklju evali v svoje mite.
Za etnik vladarske dinastije naj bi bil Manco Capac. Inkovska družbena ureditev je temeljila
na sorodstvenih odnosih in na na elu recipro nosti. Vsa oblast je bila združena v rokah enega
samega loveka, ki je bil politi ni, vojaški in verski vodja, saj je bil sam polbog, otrok
son nega božanstva Viracoche. Inki so znani po dobro organiziranemu in razsežnemu
andskem imperiju, po gradnji cest in vise ih mostov, zaradi svoje arhitekture, poljedelstva ter
bogate lon arske in tkalske umetnosti ter oblikovanja okrasov in kovin – zlata, srebra, bakra,
brona in železa. Zanimivo pa je, da niso poznali pisave. Zdi se nerazumljivo, da ljudstvo, ki je
na mnogih podro jih doseglo tako visoko raven, ni bilo pismeno (Moseley, 1992).
Udoma itev rastlin in živali ter so asni razvoj poljedelstva so bili najzgodnejši in najbolj trdni
dosežki teh civilizacij, katerim so sledili tudi nastanek prehrambnih presežkov, stabilnost v
prehrambni razpoložljivosti ter bolj urejen življenjski stil. Po asi se je razvila tudi razredna
slojevitost, poklicna specializacija, kompleksna politi na organiziranost ter razvoj umetnosti,
bogoslovja ter tehnike. V Srednji Ameriki so glavni del prehrane tvorile rastline – koruza,
fižol in bu e, ki so jih gojili na skupnih poljih. Iz Andov je od udoma enih rastlin najbolj
poznan krompir. Druge pomembne kulture Andov, ki so poznane po celem svetu so jagode in
koka.
Za razliko od kultur Srednje Amerike, predvsem Aztekov, so ljudstva, ki so jim vladali Inki,
zelo redko in samo v izjemnih okoliš inah žrtvovala ljudi, ve krat so žrtvovali živali,
predvsem lame, ki pa jih Azteki in Maji niso poznali.
Azteki, Maji in Inki so se razvili in preživeli na osnovi poljedelstva. Zaradi neugodnih razmer
v okoljih, v katerih so bivali, so razvili veliko visoko razvitih tehnik, ki so jim omogo ila
preživetje. Španska kolonizacija je na njihovo življenje zelo mo no vplivala, uvedba
evropskih vrst žita in živine je uni ila njihovo doma e življenje in spremenila ekološko
ravnotežje v posameznih pokrajinah.
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1. 1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je preu iti, kako je naravnogeografsko okolje vplivalo na življenje
in verovanje Aztekov, Majev in Inkov ter kako so se te civilizacije prilagodile na
naravnogeografsko okolje, v katerem so živele, saj so vse dosegle zelo visoko stopnjo razvoja.
Prav tako je namen med seboj primerjati vse tri civilizacije ter okolja, v katerih so le–te
živele.
V diplomskem delu so najprej predstavljeni naravnogeografski dejavniki okolij, v katerih so
Azteki, Maji in Inki živeli ter nato podrobneje opisan njihov na in življenja in verovanja.
Cilji diplomskega dela so:
-

izpostaviti temeljne naravnogeografske zna ilnosti poselitvenega obmo ja azteške,
majevske in inkovske civilizacije,
predstaviti njihov na in življenja,
predstaviti njihov na in verovanja,
opisati številne oblike lokalnemu okolju prilagojenih kmetijskih tehnik,
poudariti pomen vpliva naravnogeografskega okolja na njihov na in življenja in
verovanja,
primerjati naravnogeografske zna ilnosti obmo ij vseh treh civilizacij,
primerjati na in življenja in verovanja vseh treh civilizacij.

V diplomskem delu postavljamo naslednji dve hipotezi:
H1 (hipoteza1): Naravnogeografski dejavniki so bistveno vplivali na na in življenja in
verovanja Aztekov, Majev in Inkov.
H2 (hipoteza2): Relief je bil kot naravnogeografski dejavnik najzahtevnejši za prilagajanje
življenja Aztekov, Majev in Inkov.
1. 2. Metode dela
Metoda dela je prirejeni regionalno geografski model s funkcijsko primerjavo prilagajanja
življenja in verovanja azteške, majevske in inkovske civilizacije na naravnogeografsko okolje,
v katerem so živeli.
V prvem koraku smo zbrali slovensko in tujo literaturo, ki se navezuje na zastavljene cilje in
hipoteze. Primarni cilj je bil iz literature pridobiti temeljne teoreti ne podlage, ki so bile
izhodiš e za analizo in interpretacijo naših zastavljenih ciljev.
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2. SPLOŠNE NARAVNOGEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI SREDNJE AMERIKE
2. 1. Reliefne enote
Srednjo Ameriko lahko v grobem razdelimo na Mehiško višavje, ki so ga ve inoma
poseljevali Azteki, Medmorsko Ameriko, ki so jo ve inoma poseljevali Maji ter Karibsko
oto je.
Mehiško višavje lahko razdelimo:
Baja California (Nizka Kalifornija),
Osrednja planota (Mesa del Norte in Mesa Central),
Sierra Madre Occidental,
Sierra Madre Oriental,
Sierra Madre del Sur
Medmorsko Ameriko lahko razdelimo:
Chiapaško višavje,
Jukatan,
Kostariško višavje
(Špes, 2006)
V poglavjih o naravnogeografskih zna ilnostih obmo ja Aztekov in Majev bomo vse
naravnogeografske enote še podrobneje opisali.
2. 2. Oblikovanje reliefa
Srednja Amerika leži na stiku Severnoameriške, Južnoameriške, Kokosove, Karibske in
Nazca ploš e, njen relief pa je nastajal ob alpidski orogenezi, zato so na tem obmo ju prisotni
številni potresi in vulkanski izbruhi (Kent, 2006). Veriga vulkanov in rušilnih potresov se vije
preko Srednje Amerike do Andov (Špes, 2006).
2. 3. Podnebje
Glavna razlika v podnebju Srednje Amerike je med pobo ji ob atlantski strani in osrednjimi
ter zahodnimi regijami. Na atlantski strani topli morski tokovi zelo ugodno vplivajo na
spremembe podnebnih razmer, saj bi moralo biti podnebje glede na geografsko širino bolj
suho. Tako prinašajo pasati z atlantske strani iznad nadpovpre no segretega morja veliko
padavin (Ileši , 1978), za vzhodna pobo ja gora v Mehiki in Medmorski Ameriki je tako
zna ilna velika namo enost (Špes, 2006). Tamkajšnje podnebje ima vse zna ilnosti vlažno–
tropskega podnebja (Ileši , 1978), za katerega ni zna ilno veliko temperaturnih nihanj, ez
vse leto so visoke temperature (26 – 28°C), ni sezonskosti, ni izrazito sušnega obdobja, višek
padavin je med aprilom in oktobrom (Špes, 2006). Zrak se neprestano segreva in dviga, zra ni
tlak je stalno nizek. Ob ohlajanju dvigajo ega se zraka nastaja velika obla nost, vsak dan,
zlasti popoldan prihaja do mo nih padavin. Neprestana vro ina, visoka zra na vlaga ter veliko
število moskitov in drugih drobnih insektov, predstavlja za nedoma ina tako nezdravo okolje,
da ga psihi no in fizi no komaj zdrži. Kraji, ki jih gorska slemena pregrajujejo od vlažnih
atlantskih zra nih mas, imajo izrazito suho savansko, na skrajnem severozahodu celo
puš avsko podnebje (Mesa Central dobi okoli 750 mm padavin, najbolj sušna pa je Mesa del
Norte na skrajnem zahodnem robu, ki dobi le še okoli 250 mm padavin letno). Poljedelstvo je
mogo e le z umetnim namakanjem (Ileši , 1978).
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Pozno poleti so zna ilni tropski cikloni, ki jim v Ameriki pravijo hurikani. Nastanejo nad
Atlantskim oceanom (Špes, 2006) in se navadno usmerijo proti Mehiki in jugovzhodu
Združenih držav Amerike. So obmo ja nizkega pritiska, ki nastajajo nad toplimi vodami
oceana in povzro ajo nastanek mo nih vetrov, ki se vrtin ijo okrog osrednjega »o esa«.
Ciklone spremljajo mo ni deževni nalivi in viharji, zaradi katerih se valovi dvigajo zelo
visoko in povzro ajo katastrofalne posledice (Dežele..., 1991).
2. 4. Rastje
Poudarjena je razlika med vzhodno, privetrno in namo eno ter zahodno, zatišno in sušno
stranjo Srednje Amerike (Špes, 2006). Pasati prinašajo z atlantske strani iznad nadpovpre no
segretega morja veliko padavin, zato prevladujejo na skrajnem vzhodnem robu mangrove, na
priobalnih nižinah tropski deževni gozd, ki na vzhodnih pobo jih prehaja v redkejši gozd in
travnate površine.. Takšno bujno rastje ni normalno za to geografsko širino, v Afriki se npr. v
tej geografski širini širi Sahara. Proti zahodu koli ina padavin upada, posledi no pa se
spreminja tudi rastlinstvo. Za Osrednjo planoto je zna ilno savansko rastlinstvo, še bolj proti
zahodu, v manj namo enih legah pa so zna ilni kaktusi, agave in polpuš avsko grmi evje
(Ileši , 1978).
Za višavja je zna ilna višinska pasovitost, med posameznimi pasovi so meje v Srednji
Ameriki na nižjih nadmorskih višinah kot v tropskih Andih, višinski pasovi pa so izrazitejši
na obmo jih z ve padavinami (Špes, 2006). Prvi, najnižji pas se imenuje tierra caliente ali
»vro a zemlja« in ima še pravi vlažnotropski zna aj. Tipi no naravno rastje v tem pasu je
vlažnotropski gozd. Glavne kulturne rastline so južno sadje (ananas, banane, mangi, papaje,
kokosova in oljna palma), riž, fižol, sladkorni trs, kakavovec, tobak, kava in kav ukovo drevo
(Medved, 1972; Kent, 2006). Navzgor sega do višine, do koder uspeva vanilijevo drevo, ta
višina pa se z geografsko širino mo no spreminja. Ob karibskem primorju Mehike sega do
višine od 700 do 800 metrov. Na Jukatanu ter na tihooceanski strani Mehike je padavin manj,
ter posledi no uspeva svetlejši gozd ali travno rastje (Medved, 1972). Ob obalnih obmo jih so
razširjena tudi mo virja mangrov (Kent, 2006). Temperature se gibljejo med 23°C in 26°C
(Špes, 2006). Drugi višinski pas se imenuje tierra templada ali »zmerna zemlja«, temperature
v tem pasu se gibljejo med 16°C in 23°C (Medved, 1972), podnebje je subtropsko (Kent,
2006). Padavin je ve na vzhodnih pobo jih Mehiškega višavja kot v nizki tierri caliente.
Naravno rastje v tem pasu je višinski tropski gozd, njegova bujnost pa je odvisna od koli ine
padavin. V notranjosti Mehiškega višavja in na tihooceanski strani Mehike je edalje ve
borovega in hrastovega gozda. V bolj vlažnih predelih je za ta pas zelo zna ilno bambusovo
drevo. Najzna ilnejše kulturne rastline tega pasu so kava, kakav, tobak, banane, sladkorni trs,
riž, koruza in bombaž. Naravno rastje v tem pasu je zelo skr eno, prvotni gozdovi so se
obdržali le v posameznih vmesnih pasovih kot nekakšni parki med kultiviranim rastjem
(Medved, 1972). Sega približno do višine 1800 metrov, v tem pasu je najgostejša poselitev
(Špes, 2006). Kmetje od živali gojijo govedo, praši e, piš ance in koze, nekateri imajo celo
konje, osle ali vole (Kent, 2006). Tretji višinski pas je tierra fria ali »hladna zemlja« in sega
do zgornje vegetacijske meje, ki se glede na geografsko širino in druge vplive giblje od 4000
do 4700 metrov. Temperature so mnogo nižje in v letnem povpre ju nihajo med 10°C in
17°C. Zna ilne so velike temperaturne razlike med dnevom in no jo, ki se gibljejo do 20°C. V
spodnjem delu tega pasu še raste gozd subtropskega tipa, ki v Mehiki postopoma preide v
gozd zmerno–toplih podnebnih razmer. Tu še dobro uspevajo evropska žita (Medved, 1972),
fižol, nekatera zelenjava kot korenje, zelje, cveta a, grah, brokoli ter ebula (Kent, 2006) in
sadno drevje ter stari kulturi tega obmo ja – krompir in koruza. V Mehiki sega koruza do
3000 metrov (Medved, 1972), nad 2500 metri nadmorske višine gojijo pšenico, je men in
krompir, uspevajo pa tudi mehiške agave (maguey), katerih sok uporabljajo za izdelovanje
pulque, tradicionalne lahke alkoholne pija e, ki so jo poznali že v asih pred Kolumbom
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(Dežele…, 1991). V višjih legah tierra frie, od 3700 do 4400 metrov nadmorske višine, gozd
preneha uspevati, pri nejo pa se planinski pašniki (potreros) ter pašna živinoreja. »V tem
višinskem pasu je zaradi višine zra ni tlak zelo nizek, spodnja zra na plast, ki zadržuje UV
žarke je izredno tanka ali je sploh ni. Zaradi tega utimo mo no son no ogrevanje tudi pri
relativno nizkih temperaturah« (Medved, 1972, 45). !etrti višinski pas je tierra helada ali
»zamrznjena zemlja«, obsega pa predele nad snežno mejo, ki so omejeni na najvišje,
ve inoma vulkanske vrhove. Meje med temi višinski pasovi so v zelo razli nih višinah, kar je
odvisno od geografske širine, krajevnih ekspozicijskih, klimatskih in geološko–pedoloških
razmer. Naravno okolje se z višino najbolj spreminja na vzhodni strani mehiške Mese Central,
zaradi manjše koli ine padavin pa ni tako velike razlike v višinskih pasovih na zahodnih
pobo jih Mehiškega višavja (Medved, 1972).
2. 5. Vode
V Srednji Ameriki se pri namo enosti in vodnih razmerah lo ita dve obmo ji: suhe pokrajine
zahodnega in severozahodnega dela, kjer po rekah odte e le 12% meteorne vode, ostalo
izhlapi ter vlažne pokrajine južnega in jugovzhodnega dela, kjer je ve ji re ni odtok (Medved,
1972; Špes, 2006). Na vlažnem jugovzhodu, Ameriškem medmorju sta najdaljši reki Patuca
(Honduras) in Segovia, ki se izlivata v Karibsko morje. Reke tihooceanskega pore ja so krajše
in imajo velik strmec, zaradi katerega za promet niso primerne, dajejo pa možnosti za izrabo
hidroenergije. Suhi severozahod Mehike nima veliko teko ih voda. Najdaljša reka je mejna
reka Rio Bravo del Norte, ki je zelo pomembna za namakanje. V tihooceanskem pore ju sta
najpomembnejši reki Rio Grande de Santiago in Rio Balsas, katerih doline omogo ajo ugodno
prometno pot proti obali (Medved, 1972). Na Jukatanu je kraško površje in zaradi tega so za
to obmo je zna ilne podzemne reke ter cenote. Cenote so kraške jame z navpi nimi stenami
ali udrtimi stropi, ki so stalno zalite z vodo. Maji so jim pravili »dz´onot«, kar pomeni
vodnjak – sveta mesta (Špes, 2006).
V Srednji Ameriki se nahajajo številna tektonska jezera, med katerimi sta najve ja Nicaragua
in Managua (Medved, 1972). Jezero Nicaragua je naseljeno z vrsto tokov in oto kov in je z
8000 km² najve je v Medmorski Ameriki (Oglejmo…, 1978).
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Slika 1:: Relief Meehike

Vir: Attlas sveta, 1991
3. 1. Meehiško višaavje
Mehiškoo višavje laahko razdeelimo na Baajo Californ
nio ali Nizk
ko Kalifornnijo (Azteki do tega
obmo jaa niso razširili svojegaa imperija); Osrednjo planoto, ki jo
o sestavljataa Mesa del Norte in
Mesa C
Central; Sierrra Madre Occidental;
O
S
Sierra Madrre Oriental ter
t Sierra M
Madre del Su
ur (Špes,
2006).
Mehiškoo višavje see razprostiraa od mejne rreke Rio Brravo na seveeru do Tehuuantepeške ožine na
jugovzhhodu ter je po
p kamninsski sestavi iin pokrajinsskih zna iln
nostih nadaljljevanje am
meriškega
gorategaa zahoda (O
Oglejmo..., 1978). Im
ma pestro kaamninsko sestavo, zast
stopane so kamnine
k
zelo razzli ne staroosti (Medveed, 1972), ood kristalin
nskega jedraa do terciarrnih kamnin (Špes,
7

2006). Vse te kamnine je zajelo terciarno gubanje, ki jim je dalo prevladujo o smer
slemenitve, od SZ proti JV. V daljšem obdobju mirovanja so zunanje sile mlado gorovje
uravnale in ustvarile zna ilen planotast relief. Pozneje so notranje sile ta svet mo no razlomile
ter ga za ele dvigovati. Vse to je spremljalo mo no vulkansko delovanje, ki traja še danes,
vulkanski stožci so tudi najvišji vrhovi Mehiškega višavja (Citlaltepetl – 5700 m,
Popocatepetl – 5452 m). Mehiško višavje je pokrajina planot in obrobnih gorskih slemen, ki
se s strmimi pobo ji spuš ajo proti Mehiškemu zalivu in Tihemu oceanu (Medved, 1972).
Mehiško višavje je pokrajina umirjenega, precej suhega podnebja, ki ima zelo ugodne pogoje
za naselitev. Na tem obmo ju živi ve kot polovica vsega prebivalstva (Ileši , 1978).
Mehiško kmetijstvo je raznoliko, saj se ustrezno razvrsti v višinske pasove od tropskih
sadežev v vzhodnem primorju do žita, koruze in bombaža na višavju. V tropskem primorju in
po pobo jih približno do višine 1000 metrov (tierra caliente) uspevajo banane, sladkorni trs,
kakav in tobak, od katerih sta zadnja dva sploh doma iz Mehike (Ileši , 1978). «Ve ina
Mehiškega višavja pa spada že v pas tierra fria, kjer pridelujejo žito in zelenjavo, z novimi
namakalnimi napravami pa zlasti bombaž« (Ileši , 1978, 125).
3. 1. 1. Osrednja planota
Osrednjo planoto ve inoma prekriva vulkansko gradivo, na katerem se je razvila zelo
rodovitna prst, v vulkanskih kamninah pa so tudi bogata nahajališ a raznovrstnih rud. Ker se
obmo je nahaja na zavetrni strani gorskih pregrad, je zna ilnih manj padavin ter savansko
rastlinstvo. Kot smo že omenili, delimo Osrednjo planoto na dva dela: na severu se nahaja
Mesa del Norte, ki je Azteki niso poseljevali, na jugu pa Mesa Central (Medved, 1972).
Mesa del Norte obsega dve tretjini Osrednje planote ter se nahaja na njenem severnem delu
(Kent, 2006). Je planota, ki je na obeh straneh obdana z visokimi gorskimi robovi, ki se
vle ejo od severa proti jugu (Medved, 1972). Mesa del Norte je nižja, prekrita s kvartarnimi
sedimenti in sušna (Medved, 1972), letno pade le okoli 250 mm padavin (Špes, 2006). Na tem
obmo ju najdemo tudi zaprte kotline, ki so brez odtoka v morje (Medved, 1972). Mesa del
Norte je prostrana ter redko poseljena (Kent, 2006), že od kolonialnih asov naprej je služila
Mesi Central za vzgajanje živine in pridelovanja ogromnih koli in srebra in drugih surovih
materialov (Kent, 2006).
Na jugu Osrednje planote se nahaja Mesa Central, ki je višja, velike višine dosegajo zlasti
vulkanski vrhovi, ki se dvigajo iznad tega višavja. Najvišji, osrednji del Mese Central je
Anahuaška planota, ki je brez odtoka v morje, podobno kot nekatere zaprte kotline v Mesi del
Norte. Svet je tu višji ter bolj razgiban kot na severu, vzvalovan v vrsto kotlin in globeli, ki jih
obdajajo visoke vulkanske gore, v tej pokrajini je tudi mehiško glavno mesto, Ciudad de
Mexico, ki leži na nadmorski višini 2270 metrov in je eno izmed najve jih mest v tropskem
svetu. Podnebje je višinsko, hladno, prava tierra fria, zelo suho, zlasti pozimi, saj padejo
skoraj vse padavine poleti. Vode je premalo, zato si morajo pri poljedelstvu pomagati z
namakanjem. V asih ob deževju voda zastaja v jezerih brez odtoka. Anahuaška planota je
jedro mehiške obljudenosti še iz predkolonialne dobe ter je populacijsko, politi no in
prometno središ e Mehike. Za etek mesta sega v azteško dobo, ko so 18.7.1325 Azteki
postavili temeljni kamen za mesto Tenochtitlán, prednika današnjega glavnega mesta Mehike.
Tenochtitlán, ki so ga Španci porušili, je stal na vodi. »Iz starega jedra se je po sipkih, komaj
osušenih tleh nekdanjega jezera razširilo kolonialno mesto, ki ima zna ilen tloris vseh
latinskoameriških mest. K anahuaškemu jedru teži še ve obrobnih dolin in kotlin, ki so vse
gosto naseljene in slove kot glavne mehiške žitnice. V eni takih dolin, ob zgornjem toku Rio
Lerme, stoji sredi bogatih žitnih polj mesto Toluca« (Medved, 1972, 131). Na jugu se odpira
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precej nižja in toplejša, z bujnim rastjem tierre templade porasla dolina okrog letoviškega
mesta Cuernavaca (Medved, 1972).
Mesa Central je po površini veliko manjša ter bolj vlažna kot Mesa del Norte (Kent, 2006),
povpre no pade na tem obmo ju okoli 750 mm padavin letno (Špes, 2006). Mesa Central je
gosto poseljena in urbanizirana. Zaradi mile klime, zelo rodovitnih prsti, zadostne koli ine
dežja ter vodnih virov za namakanje je bila eden izmed glavnih Mehiških kmetijskih predelov
(Kent, 2006). Mesa Central ima toliko zelo rodovitnih prsti zaradi vulkanskih izbruhov in
starodavnih jezerskih sedimentov, ki so se odlagali v kotlinah. Najve ja kotlina v Mesi
Central je Bajio, ki zavzema njen srednji in zahodni del ter velja za enega glavnih kmetijskih
predelov pokrajine. V tem obmo ju gojijo pšenico, koruzo, fižol ter sadje, ki uspeva v mili
klimi. V preteklosti je bilo na obmo ju Mese Central veliko jezer, ve ino teh jezer so zaradi
kmetijskih in urbanih razlogov izsušili. Ostala sta le še južna dela jezera Xochimilco in
Chalco, kjer še vedno, sicer na moderen na in, prakticirajo staroselski predkolumbovski
kmetijski sistem chinampa (Kent, 2006).
Meso Central na jugu obroblja Sierra Neovolcánica ali »vulkanska os«, ki jo sestavljajo
geološko mlajši vulkani, med katere spadajo tudi najvišje gore v državi, Pico de Orizaba ali
Citlaltépetl (5700 m), Popocatépetl (5452 m), Iztaccíhuatl (5286 m) ter tudi Parícutin (2808
m), ki je nastal šele leta 1943 in se je v slabem desetletju dvignil kar za 460 m. Južno od
vulkanske osi je dolina reke Balsas, ki lo uje Osrednjo planoto od planote Oaxaca, kjer so
neko Azteki kopali svoje zlato (Dežele..., 1991).
3. 1. 2. Sierra Madre Occidental
Na zahodnem robu Mehiškega višavja, ob Kalifornijskem zalivu, se nahaja 3200 m visoka
gorska veriga Sierra Madre Occidental. Ob tihooceanski obali ima pravi gorski zna aj, proti
notranjosti pa po asi prehaja v planotast svet Mehiškega višavja (Medved, 1972). Vrhovi so
zaobljeni in porasli z iglastim gozdom, pobo ja ki padajo proti morju so strma in mo no
razrezana. Vanje so ponekod v globokih soteskah in slikovitih kanjonih vrezane reke, ki se
strmo spuš ajo proti oceanu. Najbolj znan med njimi je kanjon Barranca del Cobre, globok
kar 1400 metrov, in po slikovitosti ne zaostaja za znanim kanjonom Colorada v ZDA
(Oglejmo..., 1978).
3. 1. 3. Sierra Madre Oriental
Planote se na vzhod, proti Mehiškemu zalivu, spuš ajo zelo strmo, obmo je je težko
prehodno. Topli in vlažni severovzhodni vetrovi na vzhodna pobo ja prinašajo veliko koli ino
padavin, ki omogo ajo, da so reke s svojim erozijskim delovanjem ustvarile strm in mo no
raz lenjen relief. To strmo obrobje je od tod tudi dobilo ime Sierra Madre Oriental. Strmine
proti Mehiškemu zalivu so velika ovira za promet, vendar dajejo bogate možnosti za izrabo
hidroenergije (Medved, 1972).
V gorskem svetu Sierra Madre Oriental ter v Južni Mehiki se marsikje uveljavlja selilno
požigalniško poljedelstvo. Ta na in obdelovanja zemlje pa zaradi uni evanja gozdov in
grmi evja odpira pot eroziji ter s tem povzro a veliko škodo (Zbornik…, 1998).
3. 1. 4. Sierra Madre del Sur
Sierra Madre del Sur obsega južni rob velike Osrednje planote (Špes, 2006) ter letno dobi ve
kot 2000 mm padavin (Dežele..., 1991). To gorovje je mo no raz lenjeno ter nima toliko
planot in vulkanov kot na severu. Gorovje se z nadmorskih višin okoli 3000 metrov strmo
spusti proti Tehuantepeški ožini (Ileši , 1952). Zgrajeno je iz starejših kristalinskih kamnin
(Natek, 2000).
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4. 1. Chiapaško višavje
Chiapaško višavje je poznano tudi pod imenom Sierra Madre de Chiapas, ter predstavlja del
niza Srednjeameriških Kordiljer, ki povezujejo ozemlje Severne in Južne Amerike (Grube,
2001). Vzhodni del višavja sestavljajo mlajše kamnine, zahodni del pa starejše. Na tem
obmo ju je veliko rudnih bogastev. Chiapaško višavje se stopni asto spuš a proti Jukatanu
(Špes, 2006).
Chiapaško višavje leži v tropskem delu, med 8° in 16° severne geografske širine (Kent, 2006).
Višavje je nastalo v asu mezozojske orogeneze kot posledica spodrivanja Kokosove ploš e
pod Karibsko ploš o (Grube, 2001), zato ga je zaznamoval niz delujo ih vulkanov, ki spadajo
v tako imenovani Ognjeni obro (Kent, 2006). Chiapaško višavje, ki je geološko gledano
nadaljevanje Sierra Madre del Sur v Osrednji Mehiki, tvori ve geomorfoloških enot
(Marshall, 2007). V Gvatemali je severni del višavja, katerega sestavljajo trije gorski loki s
smerjo vzhod–zahod in nadmorskimi višinami do 3500 metrov (Kent, 2006). Najbolj severni
gorski lok je Sierra de las Cuchumatanes. Južno od njega leži Sierra de las Minas, tretji lok,
Centralne Kordiljere, pa leži še bolj južno in je od obeh severnih lokov lo ena z dolino reke
Motagua, glavne reke v Gvatemali. Južno od teh višavij leži široka geološka strukturna
depresija, tektonski jarek, ki deli Chiapaško višavje na severne in južne predele. To obmo je
prelomne cone se imenuje Motagua in zavzema veliki dolini rek Motagua in Polochic, ki se
izlivata v Karibsko morje. V tej strukturni depresiji ležita velika jezera, Managua in
Nicaragua. Južni konec tektonskega jarka pre ka ena izmed najdaljših rek v Srednji Ameriki,
San Juan (Kent, 2006).
Poleg drugih držav Srednje Amerike lahko najdemo aktivne vulkane v Gvatemali (Agua,
Fuego, Pacaya, Santa Maria) in El Salvadorju (Izalco) (Kent, 2006).
V Chiapaškem višavju izvirajo številni vodotoki, ki napajajo obe nižini na obeh straneh
višavja. Za Pacifiško priobalno ravnico je zna ilen površinski odtok, na polotoku Jukatan pa
je kraško površje in ve ina vodotokov, ki prite ejo iz Chiapaškega višavja tu presahnejo in
pridejo na površje šele ob obalah Karibskega morja, nekatere pa se v pasu nizkih gri evij
pojavljajo kot ponikalnice (Grube, 2001; Marshall, 2007).
Podnebne razmere v Chiapaškem višavju so odvisne od lege v tropskem pasu in nadmorske
višine. Kot v drugih tropskih višavjih, se tudi tu pojavlja tipi en vzorec klimatskih pasov. Prvi
od teh klimatskih pasov je tierra caliente, ki leži med morjem in nekje do nadmorske višine
1000 metrov. Za ta predel so zna ilni vro i tropski pogoji. Ob obalni ravnini in vznožju
Pacifiške ravnine na zahodu prevladuje tropsko mokro in suho podnebje, medtem ko je na
vzhodu Karibske nižine podnebje vlažno tropsko. Ve ina Chiapaškega višavja leži v pasu
tierra templada, ki sega od 1000 do 2000 metrov nadmorske višine. Podnebje tega predela
lahko opišemo kot »ve na pomlad«. Zaradi ugodnih življenjskih pogojev je ta predel najbolj
poseljen. V tem predelu uspeva tudi najpomembnejša izvozna kultura regije, kava. V
Gvatemali so višavja višja in segajo še v naslednja dva klimatska pasova. Tierra fria obsega
obmo ja od 2000 do 3000 metrov nadmorske višine. Mogo e je tudi mlekarsko kmetijstvo, za
razliko od nizkih obmo ij v tropskih predelih. Páramo leži nad 3000 metrov nadmorske
višine, za to obmo je je zna ilno mrzlo in vlažno podnebje. Nekatera drevesa še uspevajo v
nižjih legah, prevladuje pa nizko grmi evje in trave. Obmo je tierra helada je omejena na
visoke vulkanske vrhove v Gvatemali (Kent, 2006).
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4. 2. Planota Jukatan
Chiapaško višavje se proti severu spuš a v kraško planoto Jukatan, katera obsega severni del
Belizeja, obsežne karbonatne nižine v okolici Peténa in Jukatanski polotok. Obmo je je
najve je sklenjeno kraško površje v Ameriki z vmesnimi gri evji zgrajenimi iz granita in
kremena (Grube, 2001). Za to obmo je so zna ilne številne kraške geomorfološke oblike kot
so vrta e, suhe doline, cenote, cockpiti, podzemni jamski sistemi ter mreža izvirov in ponorov
kot rezultat pretežno podzemeljskega pretakanja vode (Marshall, 2007). Mehiški del
jukatanskega polotoka obsega severno kraško nižino, za katero so zna ilni razgibana mreža
vrta , odsotnost površinskih vodotokov in 180 km dolg obro cenot, ki je igral klju no vlogo
pri oskrbi Majev z vodo na tem obmo ju (Scarborough in sod., 1995). Cenote so naravne
vodnjakaste vrta e ali udornice z vodo na dnu (Ancient Mesoamerica, 1997; Geografija…,
2001; Geografski…, 2005). Severna kraška nižina se proti jugu dviga v niz nizkih gri evij, ki
segajo od 60 do 80 metrov nadmorske višine. Za gri evje so zna ilne številne ve je vrta e in
sezonske ponikalnice, ki svoje aluvialne nanose odlagajo na dnu vrta (Marshall, 2007). Maji
so to upoštevali pri na rtovanju vodne oskrbe (Scarborough, 1998). Nizka grmi evja proti
jugu prehajajo v kraško planoto Petén s pripadajo imi nižinami. Tu je mo no razlomljeno
hribovito obmo je z nadmorskimi višinami nad 450 metrov oziroma kombinacija menjavanja
suhih dolin in cockpitov, z vmesnimi vrta ami in razpokami ter številnimi jamskimi sistemi.
Na zahodnem delu obmo ja se nahajajo vlažne semi–permeabilne nižine, ki so prepredene s
številnimi jezeri in mo virji, ki se napajajo z ob asnimi hudourniki iz okoliških hribovij ter z
dvigom kraške podtalne vode (Marshall, 2007). Jugovzhodni del planote Jukatan zajema
vzhodna obalna ravnica, ki obsega širok pas lagun, mangrovskih gozdov, sezonsko
poplavljenih mo virij in obsežne mreže jezer (Marshall, 2007).
Na Jukatanu se koli ina padavin pove uje od severozahoda proti jugovzhodu (Medved, 1972).
Za severovzhodni del polotoka Jukatan je zna ilno savansko podnebje, z izrazito deževno
dobo od maja do septembra, ki se proti jugu praviloma zavle e vse do decembra kot posledica
potujo ih tropskih ciklonov ali hurikanov, ki prinašajo obilne padavine vse do konca leta
(Grube, 2001). Proti jugu in v bližini obal, torej na obmo ju današnje države Belize ter na
vzhodni obali polotoka Jukatan se padavine pove ajo in znašajo nad 2000 mm letno, podnebje
preide v tropsko vlažno ali ekvatorialno podnebje s povpre nimi temperaturami okoli 27°C,
padavinami preko celega leta in neizrazito sušno dobo. Obala je mo no raz lenjena in porasla
z mangrovami, pred njo so številni koralni grebeni in majhni oto ki, imenovani »cays«
(skalnati oto ki, eri), na katerih rastejo kokosove palme (Dežele..., 1991).
V sušnih krajih polotoka Jukatan prevladujejo razli ne vrste kaktusov, med katerimi je
gospodarsko najpomembnejši henequen, vrsta agave. Iz njenih vlaken proizvajajo izredno
vrste vrvi. Je edina rastlina, ki je odporna na sušo in žare e sonce na Jukatanu, od nje pa živi
kar 90% prebivalcev tega polotoka. V preteklosti so jo gojili Maji. Posušena rastlinska vlakna,
stisnjena v kocke, odpeljejo v ZDA, kjer so znana pod imenom sisal, ker so neko ves
henequen izvažali iz jukatanskega pristaniš a Sisal (Zbornik…, 1998).
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5. NAR
RAVNOGEOGRAFSK
KE ZNA!IILNOSTI OBMO!JA
A INKOV – ANDI
Slika 22: Relief Ju
užne Ameriike

Vir: Atllas, 1991
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5. 1. Lega in oblikovanje reliefa
Andi so ena izmed najbolj okoljsko in kulturno izrazitih regij v Latinski Ameriki. Inkovski
imperij, ena izmed najbolj razvitih civilizacij,
ki se je razvila v Ameriki v
predkolumbovskem asu, je v asu najve jega obsega zavzemala skoraj celotne Ande (Kent,
2006).
Andi ležijo vzdolž celotne zahodne obale, so mlado nagubano slemensko gorovje z neštetimi
vulkani, ki so deloma ugasli, deloma še živi. Zaradi podolžne razvle enosti to gorovje
imenujemo tudi Kordiljere (gorske verige), ki se strmo spuš ajo proti morju in so težko
prehodni. Posebej mogo en je srednji del Andov. Njihovi gorski hrbti, visoki od 6500 do
7000 metrov, se mo no razširijo in razcepijo, med njimi pa se širi povpre no 4000 metrov
visoko Bolivijsko višavje (Ileši , 1978). Dolžina Andskega gorovja znaša okoli 7200 km ter
so najdaljše in drugo najvišje gorovje na Zemlji. Celotno gorovje zajema ve kot 5 milijonov
kvadratnih kilometrov ozemlja, kar pomeni skoraj tretjino celotne celine (Dežele..., 1995).
Andi so nastali na geološkem stiku dveh velikih litosferskih ploš , oceanske Nazce in
Južnoameriške kontinentalne ploš e. Na tem obmo ju se odvijata dva bistvena procesa. Prvi
je narivanje južnoameriške ploš e na oceansko in drugi je subdukcija slednje pod prvo.
Gibanje teh ploš je odraz širjenja dna oceanov, na eni strani Atlantskega in na drugi Tihega
oceana. Dokaz za še vedno aktiven stik so vulkani, potresi in neprestano zelo po asno
dviganje površja (Medved, 1972).
Fizi ne zna ilnosti Andov so zelo kompleksne, gibanje litosferskih ploš na zahodnem robu
Južne Amerike pa je dalo gorovju enotno zgradbo. Jedro sestavljajo vulkanske kamnine, ki so
bile pokrite s sedimenti, ki so se skozi as skompresirali v kamnino. S asoma se je ta
kamninski material z dviganjem in gubanjem preoblikoval v veli astno gorsko verigo, ki se
razteza od severa proti jugu. Relief Andov se je v današnje stanje preoblikoval pod vplivom
delovanja ledenikov in vulkanizma. Rezultat je ena izmed najbolj raznolikih pokrajin na
svetu. Andi se od juga južnoameriške celine na obmo ju Ognjene zemlje po asi dvigajo proti
severu in dosežejo najvišjo to ko v Argentini z vrhom Aconcagua (6959 m), ki je tudi najvišji
vrh na južni polobli. Iz osrednjega !ila se proti Boliviji za ne veriga Andov po asi širiti in
tudi osrednji gorski hrbet se razdeli na dva kraka. Andsko gorovje je v vsej svoji dolžini v
grobem razdeljeno na dve vzporedni gorski verigi. Bližje pacifiški obali se iz morja strmo
dviga Cordillera Occidental/Negra, vzhodneje od nje proti amazonskemu nižavju pa se vije
višja Cordillera Oriental/Blanca (Medved, 1972). Cordillera Occidental je v osnovi zgrajena
iz jurskih in krednih sedimentnih kamnin, prek njih pa so se v terciarju odložile debele plasti
vulkanskih kamnin (Natek, 2000). Vmes med tema dvema hrbtoma se za no pojavljati
planote, ki predstavljajo enega najvišje naseljenih obmo ij na svetu. Te planote spadajo v
obmo je pune, ki predstavljajo zaprto obmo je brez odtoka, obkroženo z najvišjimi vrhovi, ki
so pokriti z ve nim snegom, navadno z notranjimi toki stopljene ledeniške vode, ki izhlapi na
dnu teh uravnav in ustvarja edinstveno okolje slanih puš av imenovanih salar. Najve ja taka
planota je Altiplano (Medved, 1972), ki je dolga 700 km, široka okoli 200 km ter leži na
nadmorski viši od 3600 do 4000 m. Zapolnjena je z re nimi nanosi in mlajšimi vulkanskimi
izme ki (Natek, 2000). Na severu Altiplana na meji med Perujem in Bolivijo najbolj izstopa
jezero Titicaca, ki leži na nadmorski višini 3820 m. Jezero je imelo s površino 8300 km²
velik pomen pri razvoju kultur na tem obmo ju (Medved, 1972). Na jugu Altiplana je še
obsežnejša kotlina z jezerom Poopó in slanimi kotanjami, med katerimi je najve ja Salar de
Uyuni na 3656 metri nadmorske višine in s površino 10.582 km². Je najve ja slana kotanja na
svetu, po mo nejših nalivih za kratek as postane jezero (Natek, 2000).
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Andi zavzemajo predvsem vsa obsežna višavja, ki so najširša v Srednjih Andih. V njih
prevladujejo mezozojske sedimentne plasti, ki so jih na gosto pretrle mezozojske predornine,
v katerih je veliko rudnih bogastev. Ob predorninskih žilah so tudi sedimentne plasti mo no
preustrojene in metamorfozirane. Tretji, manj pomemben geološki pas se vle e ob
tihooceanskem obrežju in je podlaga nižjim andskim pobo jem. Ta pas je ostanek vzhodnega
tihooceanskega masiva, ki se je pove ini ugreznil v ocean (Medved, 1972).
Najprej se je za el gubati vzhodni del Andov že ob koncu paleozoika, celoto pa je gubanje
zajelo šele v terciarju. Do današnjih višin so gorovje potisnila kasnejša dviganja, ki so jih
prekinjale dobe mirovanja, ko so zunanje sile svet uravnale in znižale. Podobno kakor pri nas
se je svet še posebej uravnal v najmlajši dobi terciarja, v pliocenu, ko so nastale široke, rahlo
valovite planote v notranjosti Andov. Ob koncu pliocena se je gorovje dokon no dvignilo,
vode so za ele vrezovati s pomlajeno silo in oblikovati današnji relief. Ta razvoj je posebno
dobro opazen na vzhodnem delu srednjih Andov. Reke, ki te ejo iz Srednjih Andov proti
vzhodu, so se z mladimi, globokimi in strmimi dolinami zajedle dale v gorovje; toda nad
njimi, v njihovem povirju, so se na široko ohranile stare, zložne, uravnane planote. Ob
navpi nih dviganjih je marsikje prišlo do mo nega lomljenja in kosanja starih planot
(Medved, 1972).
Regija je bogata z mineralnimi viri – srebrom, zlatom, svincem, bakrom, kositrom ter z nafto
in zemeljskim plinom (Kent, 2006).
5. 2. Pokrajinska delitev Andov
Andi se vle ejo v poldnevniški smeri od 12° severne in 55° južne geografske širine in
pre kajo skoraj vse klimatske pasove, zato se pri preoblikovanju površja mo no uveljavljajo
klimatske posebnosti. Zaradi tega lahko po zna aju površja razdelimo Ande v tri glavne
skupine: Severni, Srednji in Južni Andi (Medved, 1972).
5. 2. 1. Severni Andi
Severni ali Ekvatorialni Andi se raztezajo od 12° severne do 5° južne geografske širine (Špes,
2006). Tu je tropsko podnebje s tropskim rastjem, ki je preoblikovano po višini. Zaradi
tropskega podnebja pri preoblikovanju površja prevladuje kemi no preperevanje, hitro
preperevanje in odplakovanje pa ustvarja razgiban svet mehkih, zaokroženih oblik z debelo
odejo prepereline. Andi obsegajo v Ekvadorju dve veji z ožjim vmesnim višavjem. Na
prehodu iz Ekvadorja v Kolumbijo se nahaja Avenida de Vulcanos, vrsta mrtvih in živih
vulkanov, med katerimi je najvišji Chimborazo (6267 m). V Kolumbiji se Andi razcepijo v tri
veje, in sicer Cordillera Occidental, Cordillera Oriental in Cordillera Central. Notranja,
vzhodna veja zavije ez Venezuelo proti Malim Antilom, zunanja, zahodna pa pomeni zvezo s
Panamsko ožino (Medved, 1972).
5. 2. 2. Srednji Andi
Srednji Andi se raztezajo od 5° do 30° južne geografske širine (Špes, 2006) ter obsegajo del
severozahodnega dela Argentine in severnega dela !ila, najve jo površino imajo v Peruju in
Boliviji, kjer je posebej široko Bolivijsko višavje. V osrednjem delu višavja je do 3800
metrov visoka planota, z zna ilnim višinskim podnebjem suhih tropov, podobnim
mehiškemu, zato je pove ini brez odtoka k morju in porasla s suho višinsko stepo imenovano
puna. To je zna ilen bolivijski Altiplano, ki se na severu ob jezeru Titicaca nadaljuje v Peru.
Vendar so v podnebnih razmerah velike razlike. Severozahodni del Altiplana je bolj namo en,
La Paz, najvišje glavno mesto na svetu z nadmorsko višino med 3600 in 3800 m, ima
povpre no 562 mm padavin letno, povpre na temperatura najtoplejšega meseca (november)
znaša 11°C, najhladnejšega (junij) pa 6,4°C. Kraj Oruro, ki leži v osrednjem delu višavja,
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dobi povpre no le 50 mm padavin letno. Ve padavin dobijo kraji, ki ležijo bolj na vzhodu
višavja, zato je tam najve obdelovalne zemlje in najgostejša poselitev. Višavje se na
severovzhodu spusti proti Amazonskemu nižavju v strmih, s tropskim rastjem poraslih
pobo jih. To obmo je imenujemo yungas, obmo je tropskih kultur. Prehod v Amazonsko
nižavje v Boliviji ni tako strm kot v Peruju, temve je ve nižjih, mo no raz lenjenih pobo ij
in hribov, ki jih v Peruju imenujejo montaña, v Boliviji pa yungas. Gorski svet Srednjih
Andov in njihovih altiplanos ima mo no suho podnebje, katerega vpliv se še posebno pozna v
bolivijskih in argentinskih Andih. Skalovje mehani no razpada v grobi gruš , ki ga skromni
vodni odtok ne more stalno odplavljati, temve ga odnaša samo ob kratkih hudourniških
nalivih in ga ob prvi priložnosti spet odloži. Na pobo jih gora so zato velikanska meliš a,
doline in kotline pa so na debelo zadelane z grobim drobirjem. Visoke kotline so pogosto brez
odtoka, njihove reke se kon ujejo v slanih jezerih, imenovanih Pampas Saladas (Medved,
1972). »Najvišji vrhovi so vulkanskega nastanka in pokriti s nežno odejo« (Medved, 1972,
20).
5. 2. 3. Južni Andi
Južni Andi segajo od 30° do 55° južne geografske širine (Špes, 2006), približno do tam, kjer
se iz enotne gorske verige, po kateri poteka meja med !ilom in Argentino, mo no razširijo.
Od juga proti severu se postopno višajo, v severnem delu se povzpnejo nad 6000 metrov, kjer
je tudi najvišji vrh Južne Amerike – Aconcagua (6958 m). Južni Andi se nahajajo v pasu
zmernega podnebja, kjer prevladujejo obilnejše padavine mo nejših razsežnosti. Zajela jih je
diluvialna poledenitev, tako je za njih zna ilno tudi ledeniško preoblikovanje reliefa. Na obeh
straneh slemena so prelepa jezera. Zahodna obala je razjedena v potopljene koritaste fjorde in
zaradi stalnih zahodnih vetrov zelo namo ena. Del severozahodne Argentine sega dale v
suhe Ande, kjer se nahaja tudi višinska polpuš ava Puna de Atacama. Sredi te polpuš ave so
stara in nova namakalna podro ja zares prave oaze. Tucumán je posebna vrsta oaze, ki ni
prava namakalna oaza, saj je namakanje potrebno samo v suhi dobi, druga e pa je svet tu še
preve moker (Medved, 1972).
5. 3. Podnebje
Gorska veriga Andov, ki poteka od severa proti jugu onemogo a vpliv Tihega oceana v
notranjost ter povzro a mo no modifikacijo podnebja (Špes, 2006). V Andih se podnebje
spreminja z geografsko širino, prav tako pa se pozna tudi vpliv nadmorske višine (Medved,
1972), kar bomo opisali kasneje.
Višinski podnebni in rastlinski pasovi so v gorah in po planotah tropskih Andov razvrš eni na
svojstven na in. Vro e in vlažne razmere v tropskem, še posebej ekvatorialnem podnebju
mo no ublaži višina. Kjer je na vrhovih rodovitna prst vulkanskega izvora, so bili pogoji za
naselitev veliko ugodnejših kot v sosednjih nižavjih. Tako so bile visoke planote Andov
zibelke nekaterih starih civilizacij (Ileši , 1978).
Podnebne razmere obalnih predelov so marsikje pod mo nim vplivom morskih tokov. Ob
zahodni obali Južne Ameriki te e hladni !ilsko–perujski ali Humboltov tok, zaradi katerega
sta puš ava Atacama v severnem !ilu in del Peruja ekstremno suha, saj po ve let ne pade niti
kapljica dežja. Povpre na letna koli ina padavin v mestu Iquique je 2 mm letno in celo v
perujskem glavnem mestu Limi pade samo 55 mm padavin na leto. Prehod iz namo enega
obrežja ter vedno zelenega vlažnotropskega gozda v Ekvadorju v suho obrežje s peš eno
puš avo v Peruju je nenavadno hiter. Na morju mu ustreza prehod iz toplih in slanih
ekvatorialnih voda v hladne in manj slane vode, ki imajo veliko organskega življenja in
ribjega zaroda. Vzrok tem kontrastom je hladen morski tok, ki obrežju prinaša nizke
temperature in ekstremno sušo, saj se vetrovi nad hladnim morjem ne morejo navzeti veliko
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hlapov, in še kar se jih navzamejo, jih ne morejo zgostiti, ko zadenejo ob mo neje segreto
kopno (Medved, 197). Opazimo lahko dva padavinska ekstrema: mo no namo en tropski pas
– podnožje Andov v Kolumbiji, kjer pade do 7000 mm padavin letno ter sušna zahodna obala
– Atacama s povpre jem do 2 mm padavin na leto, lahko pa je celo po ve let brez dežja. V
splošnem koli ina padavin v Andih naraš a od juga proti severu, sezonskost (kolebanje) pa
naraš a od severa proti jugu (Špes, 2006).
V januarju, zimi severne in poletju južne poloble, sonce nad južnim delom Južne Amerike
stoji v zenitu, celina pa se mo neje segreje kot oceani, ki jo obdajajo (Medved, 1972). »Zato
je nad njo zra ni tlak sorazmerno nizek. Ta predel nizkega zra nega tlaka meji na severu, nad
Karibskim morjem, na podro je subtropskega visokega zra nega tlaka« (Medved, 1972, 28).
Na južni polobli je subtropski zra ni tlak po segreti celini razcepljen na južnoatlantski in
južnotihooceanski anticiklon. Iz vseh podro ij visokega zra nega tlaka pihajo proti nizkemu
zra nemu tlaku vetrovi razli nih smeri in mo i. Najmo nejši vetrovi, severovzhodni pasati,
zadenejo Karibsko primorje in Gvajansko višavje ter vzhodna obrežja Medmorske Amerike in
Mehike. Ob zahodnih obalah pihajo vetrovi skoraj vzporedno z obalo, le skrajni južni del
celine zadenejo mo ni zahodni vetrovi in z njimi povezane potujo e depresije (Medved,
1972). »Jedro obmo ja nizkega zra nega tlaka je nad Gran Chacom, proti kateremu pihajo
vetrovi iz brazilske notranjosti. Iz Patagonije in južnoargentinskih Andov piha proti Gran
Chacu »pampero«, ki zaradi svoje hitrosti lahko povzro i precej škode« (Medved, 1972, 29).
Takšna razporeditev zra nega tlaka in z njo povezani vetrovi prinašajo vzhodnemu obrežju
Latinske Amerike, razen Vzhodni Patagoniji, precej padavin. Na tihooceanski strani dobiva
ve jo koli ino padavin samo obala Kolumbije in skrajni jug !ila (Medved, 1972).
V januarju je Južna Amerika precej segreta, velik del kopnega dela ima povpre ne
temperature nad 24°C, povpre no temperaturo pod 20°C imata le Patagonija in andski
višinski svet. Ob zahodni obali te e proti severu hladna voda !ilsko–perujskega ali
Humboltovega morskega toka, ki tamkajšnjim obalam prinaša hladnejše podnebje. Notranjost
kontinenta je skozi celo leto toplejša (Medved, 1972).
V juliju, poletju severne in zimi južne poloble se sonce premakne na severno poloblo. V
tropskih geografskih širinah se kontinent še vedno mo no segreva, zato je tam še naprej nizek
zra ni tlak, ki nase priteguje vetrove s pacifi nega in atlantskega anticiklona (Medved, 1972).
»Ti vetrovi prinašajo najve padavin karibskemu primorju, zlasti pa bolj izpostavljenemu
gorskemu svetu« (Medved, 1972, 31). V južnem delu celine so razmere precej druga ne.
Kontinent se manj segreva, razlika v segrevanju z oceanom ni velika, tako se pas visokega
zra nega tlaka sklene ez vso celino, eprav na obeh straneh še vedno obstajata jedri
anticiklona (Medved, 1972). »Iz teh jeder, ki sta se prestavili znatno bolj na sever, tudi pozimi
pihajo proti celini vetrovi, le da so bolj slabotni in manj stanovitni« (Medved, 1972, 31).
Depresije, ki prinašajo srednjemu in južnemu !ilu precej padavin, nato navadno obidejo Ande
(Medved, 1972).
5. 3. 1. El Niño
Površinski vetrovi v tropskem delu Tihega oceana navadno pihajo od vzhoda proti zahodu,
torej iz obmo ij visokega zra nega pritiska vzhodnega Pacifika v bližini Srednje in Južne
Amerike proti stabilnemu obmo ju nizkega zra nega pritiska nad vzhodnim Tihim oceanom.
S pojmom El Niño ozna ujemo nenormalne razporeditve temperature morske vode v
tropskem delu Tihega oceana. Pojavi se, ko nad tropskim Tihim oceanom vzhodni pasati
oslabijo, namesto vzhodnika za ne pihati zahodnik, ki prinaša toplo vodo vzdolž ekvatorja od
Indonezije proti Južni Ameriki. Tako pride topla voda do obale Južne Amerike, Humboltov
mrzli tok se zato kon a južneje, ob perujski obali pa se globinska voda ne dviga in zato tam ni
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hranil in planktona ter ribjih jat. V pacifiškem delu Južne Amerike je zato nenormalna
deževna doba, pogostejše poplave na sicer sušnih zahodnih obalah Peruja in sosednjih držav
ter pogostejši hurikani (Špes, 2006).
5. 3. 2. La Niña
La Niña sledi El Niñu, je njegovo nasprotje, pojava pa nista povezana. Razmere se le še
zaostrijo, odklon Humboltovega toka je še intenzivnejši. Ob zahodni tihooceanski obali je
morje zaradi vpliva vzhodnih vetrov ohlajeno za 4°C. Ob zahodni obali Južne Amerike sicer
ni neposrednih vplivov, temve se zaradi pove ane ogretosti Karibskega morja kažejo vplivi v
Srednji Ameriki in severnih obalnih obmo jih Južne Amerike. Severno od ekvatorja sta zaradi
toplejšega morja jesen in zima toplejša, kar povzro i ve je izhlapevanje ter ve padavin,
emur sledijo pogoste poplave (Špes, 2006).
5. 4. Rastje
Za zahodna pobo ja ekvatorialnih Andov je zna ilno tropsko podnebje, kjer uspeva
ekvatorialni deževni gozd. Zanj je zna ilna vrstna in genetska pestrost, drevesa so visoka do
60 metrov ter nadstropna. V teh gozdovih ni podrastja, zna ilni so epifiti, ovijalke, izprani
lateriti ter ni humusa. Biomasa je shranjena v zgornjih slojih, zna ilno je hitro razkrajanje in
kroženje snovi (Špes, 2006).
Na vzhodnih pobo jih so v obviselih dolinah Andov v Veliko nižavje zna ilni bujni,
praprotasti gozdovi (yungas in montaña). Tu so ugodni naravni pogoji za gojenje koke (Ileši ,
1978).
Prava puš ava v Južni Ameriki je Atacama ob Tihem oceanu v severnem delu !ila, ki je
skoraj brez padavin (Ileši , 1978). Rastje uspeva le ob rekah, ki pritekajo iz Andov ter ob
obali ob zimskih meglah zaradi vlage (Špes, 2006).
Za Ande so nad gozdno mejo zna ilni visokogorski pašniki na nadmorski višini od 3000 do
4500 metrov. Za severne, bolj namo ene Ande je zna ilen paramos, bujne šopaste trave in
grmi evje. Puna, redka višinska stepa je zna ilna za srednje, bolj sušne Ande pod 8.
vzporednikom. Proti jugu se sušnost pove uje ter je posledi no med grmi evjem vedno
redkejša trava (Špes, 2006).
Andi vnašajo velike spremembe v podnebno–rastlinske razmere. !eprav zaradi velike
razširjenosti v poldnevniški smeri vnašajo spremembe v vse vrste podnebno–rastlinskih
razmer, so vendar te spremembe najbolj izrazite v tropskih širinah. Tu so oblikovani izraziti
podnebno–rastlinski višinski pasovi, ki smo jih bolj podrobno že opisali v poglavju
Naravnogeografske zna ilnosti Srednje Amerike. Tierra caliente sega v ekvatorialnih Andih
približno do višine 1000 metrov. V tem pasu je zna ilen tropski gozd, na tihooceanski strani
južnega Ekvadorja pa je padavin manj in v tem pasu raste svetlejši gozd ali travno rastje
(Medved, 1972). V tem pasu živi okoli 20% prebivalstva in ve inoma gojijo banane in
agrume. V pasu tierra templada uspeva redkejši tropski gozd. Tu živi okoli 60% prebivalstva
in gojijo predvsem kavo in žitarice (Špes, 2006). Na vzhodnem delu Andov, še posebej v
Peruju, Boliviji in Kolumbiji gojijo tudi koko (Kent, 2006). Meja pasu v ekvatorialnih Andih
je okoli 2000 metrov. Pas tierra fria sega do zgornje vegetacijske meje, ki se glede na
geografsko širino in druge vplive giblje od 4000 do 4700 metrov. V spodnjem delu tega pasu
še raste gozd subtropskega tipa, ki v ekvatorialnih Andih preide v degredirane tropske
višinske gozdove. V ekvatorialnih Andih sega koruza še višje kot do 3000 metrov (Medved,
1972). Nad gozdno mejo še uspevata puna in paramos, ljudje se ukvarjajo z ov erejo, zna ilna
je zelo redka stalna poselitev (Špes, 2006). !etrti višinski pas je tierra helada ali »zamrznjena
zemlja«, obsega pa predele nad snežno mejo, ki so omejeni na najvišje, ve inoma vulkanske
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vrhove. Meje med temi višinski pasovi so v zelo razli nih višinah, kar je odvisno od
geografske širine, krajevnih ekspozicijskih, klimatskih in geološko–pedoloških razmer.
Naravno okolje se z višino najbolj spreminja v ekvatorialnih Andih, zaradi manjše koli ine
padavin pa ni tako velike razlike v višinskih pasovih v perujskih Andih (Medved, 1972). V
tem pasu ni stalne poselitve (Špes, 2006). Z dvigovanjem nadmorske višine temperatura pada
približno 0,5°C na 100 metrov (Kent, 2006).
5. 5. Vode
Južnoameriška celina je najširša v ekvatorialnem delu, kjer je navadno veliko padavin in
zaradi tega ima ta celina ve ji odtok vode kot katerakoli druga celina. Druga posebnost Južne
Amerike je ta, da visoki gorski zid Andov, po katerem poteka razvodje med obema oceanoma,
deli celino na ozko tihooceansko in obširno atlantsko povodje. V Atlantski ocean odteka
okrog 85%, v Tihi ocean pa okrog 7% voda. Okrog 8% površja je brez odtoka v morje
(Medved, 1972; Špes, 2006). Reke na tihooceanski strani Andov so kratke in vodnate. V
oceanskih Južnih in ekvatorialnih Severnih Andih imajo skozi vse leto dosti vode, medtem ko
v preostalih obmo jih te ejo samo ob asno. Ko te ejo skozi suho nižavje, zaradi izhlapevanja
in odvajanja vode za namakanje, hitro usahnejo. Reke, ki prihajajo iz Andov imajo višek vode
v poletju, ko se v gorah topi sneg (Medved, 1972). V srednjem delu toka so te vode
življenjsko pomembne. V sušnem delu med Andi in obalo v Peruju namakajo oaze ter
oskrbujejo rudarska naselja v !ilu (Špes, 2006).
Na obeh straneh Južnih Andov je precej podgorskih ledeniških jezer. Slana jezera imenovana
salar so predvsem v suhem vzhodnem vznožju Andov v Argentini, v njih pa kon ajo manjše
reke. Ostanki nekdanjih velikih jezer pa so v Perujsko–bolivijskem višavju. Najvišje leže e
plovno jezero Titicaca se nahaja na meji med Perujem in Bolivijo. Leži na nadmorski višini
3820 metrov, njegova dolžina znaša 170 km, globina pa 270 m. Višjo nadmorsko višino imajo
še druga manjša jezera, kot sta npr. Arapa in Poopó (Špes, 2006).
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6. AZTEKI
Slika 33: Obmo jee civilizacijee Aztekov

Vir: Sm
mith, 2005

6. 1. Izvvor
Njihovoo ime izviraa iz besedee Aztlán, kki je bilo njjihovo prvo
otno domovvanje, predeen so se
za eli sseliti proti jugu.
j
Sami se niso im
menovali Azzteki, temvee Mehiki. Iz tega im
mena tudi
izhaja ppoimenovanj
nje Mehike (Davies,
(
19 82).
Potovannja nahuansskih plemen
n od mati nee domovinee do Mehišk
ke doline ne bo nikoli mogo e
rekonstrruirati, saj so pisni virri uni eni ((Oki , 1996
6). Tako o izvoru
i
Azteekov in tud
di drugih
plemen obstajajo lee legende in
n predvidevaanja.
Na stoleetja trajajo i migracijsk
ki poti so naastajale nov
ve skupnosti, se pretaplljale druga v drugo,
nekateree niso nikolli prišle na cilj
c in je za njimi izginila vsaka sled. Po proppadu toltešk
ke države
so Mehhiško dolinoo naselila mnoga
m
nahuaanska plem
mena, ki je takrat
t
imelaa druga no podobo.
Danes je ta visokaa dolina v enem
e
delu l eta suha, keer so se nek
kdanja velikka jezera ve
v inoma
posušilaa ali so jih izsušili. Ko
o so prišli Mehiki, so bila pogorj
rja še bogatta z gozdov
vi (Oki ,
1996).
Vsa ljuddstva, ki so se naselila v Mehiški ddolini, so sii svoj prosto
or priborila v nenehnem
m boju z
nenakloonjenimi okkoliš inami in sovražnniki, kar jee gotovo pogojevalo
p
njihovo religijo in
njihove žrtev željnne bogove. Prav v njiihovi religijji se odraža nenehni bboj za obstanek in
prevladoo, vendar na drugi strani želja po miru, dobroti in ljubezni. V tem smislu si v
panteonnih ljudstev Mehiške do
oline stojitaa v nasprotju dve božan
nstvi – Huittzilopochtlii kot bog
vojne, kki v zamenoo za zaš ito
o zahteva looveško kri, in Quetzalcoatl, ki preepoveduje loveške
žrtve, jee bog miru, svetlobe in ljubezni (O
Oki , 1996)..
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6. 2. Tenochtitlán – mesto kaktusa
O prihodu Mehikov v Mehiško dolino in naselitvi na obmo ju današnjega Ciudad de Mexica
govori legenda, o kateri si strokovnjaki niso enotni, v kolikšni meri je resni na in v kolikšni
meri izmišljena. Vendar pa iz te legende izvirajo glavni mehiški simboli, kot sta zastava in
grb, tako da je vsekakor vredna omembe in je tudi prikaz odnosa avtohtonih ljudstev do
narave in sposobnosti prilagajanja v, za naše ase, nemogo ih življenjskih okoliš inah, s
imer se sre ujemo pri skoraj vseh ljudstvih srednjeameriškega prostora (Oki , 1996).
V Mehiško dolino naj bi tako prišli iz zahodne Mehike, z otoka Aztlán in se v 13. stoletju
naselili na »Gri u kobilic« (Chapultepec) (Mexico..., 1980). Nekateri drugi viri navajajo, da
so najprej prispeli do t.i. »Sedmih votlin« (Chicomoztoc) in h »Krivi gori« (Culhuacan).
Verjetno so bila ta mesta v isti pokrajini. Aztlán so vedno opisovali tako, da ga obdaja voda.
Mehiki so tamkaj živeli kot ribi i in imeli olne. Aztlán kot izvorni kraj Aztekov ali Mehikov
je zelo pomemben. »Sedem votlin« pa je legendarnega pomena ne zgolj za to pleme, pa pa
tudi za mnoga druga plemena, ki so pred njim prišla v Mehiško dolino – po sporo enih
zapiskih je sleherno teh plemen prišlo prvotno od »Sedmih votlin«. Te so bile torej
legendarno izhodiš e vseh izseljencev, ki so se v sredini 12. stoletja, ko se je zrušilo
kraljestvo Toltekov, prihajali v Mehiško dolino. »Sedem votlin« je bilo o itno tudi splošno,
ve krat uporabljeno zbirališ e in izhodiš e Mehikov na za etku njihovega potovanja. »Kriva
gora« ali Culhuacan, tretji kraj, ki ga omenjajo v zvezi z zgodnjimi selitvami, je prav tako
velikega pomena, ker kaže povezava tega kraja s Tolteki na veliko kulturno tradicijo. (Davies,
1980).
Mehiki se z ostalimi prebivalci Mehiške doline niso dobro razumeli, zato so se morali seliti,
tudi ez zelo pusto in neprijazno pokrajino. Odlo ili so se, da bodo preživeli, hranili so se celo
s ka ami in legvani, dokler si niso izboljšali pogojev za življenje. Vztrajno in uporno so
obdelovali sušno zemljo in jo tudi spremenili v za življenje primeren prostor (Oki , 1996).
Kjer so Azteki na selitveni poti ostajali dovolj dolgo, so zgradili svetiš e in tako pripravili
bivališ e svojemu bogu Huitzilopochtliju. Pri daljših postankih niso sezidali samo templja,
ampak v asih tudi igriš a za obredno igro z žogo, ki je bila vrsta sestavina stare mehiške
kulture. Pri tem so uporabljali kamenje, ki so ga dobili na mestu, in kasneje so postavljali celo
preproste utrdbe. Navadno so posejali koruzo, ki so jo v asih pospravili, v asih pa pustili za
seboj še preden je dozorela. Njihova navada, da so stare ljudi na primernih mestih
izpostavljali, se zdi brezsr na, toda prav verjetno niso imeli nobene druge izbire, kajti
korakanje po revnem gorskem svetu tiste dežele je moralo biti težavno in mu no (Davies,
1980).
Poleg tistega, kar jim je dajalo njihovo ob asno poljedelstvo, so popotni Mehiki živeli od
lova. V laguni njihove prvotne domovine je bilo vodnih živali v izobilju, ko pa so zapustili
Aztlán, so imeli na voljo jelene in srne, zajce, pti e in celo ka e (Davies, 1980).
Niti njihov življenjski na in niti družabni red nista bila torej izklju no primitivna, kajti tudi
voditeljstvo štirih sve eniških predstojnikov kaže na obstoj dolo ene hierarhije – morda
nekakšne za etne stanovske ureditve. K temu dodajamo, da so Azteki že na tej razvojni
stopnji uporabljali nahuatl, jezik civiliziranih prebivalcev osrednje Mehike. Poleg tega so
poznali obredni koledar stare Mehike s svetim ciklom dvainpetdesetih let in so bili posve eni
celo v ritual loveške žrtve (Davies, 1980).
Ko so se morali spet umakniti pred drugimi ljudstvi, so se lahko le še v vodo lagune, kjer so
Mehiki spet našli rešitev. Iz trstike in svojih kopij so naredili splave in skupaj z ženami in
otroci preplavali jezero in se zatekli v zavetje trstike. Bili so majhno pleme in niso imeli
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veliko možnosti za preživetje. Tu pa se jim je preko svojih sve enikov oglasil Huitzilopochtli,
jih potolažil in ozna il za svoje izvoljeno ljudstvo. Mehiki so se pomirili in najprej zgradili
kopališ e – tamazcali. Kot smo že omenili, so v vseh pogojih veliko pozornosti namenjali
higieni. Kraj svojega taborjenja so imenovali Mexicatzinco. Enemu od sve enikov se je
prikazal Huitzilopochtli in mu povedal, da je nekje v jezeru odvrženo srce njegovega ne aka
Copila. Copilovo srce je padlo na kamen, na katerem je zrasel figov kaktus, tako velik in lep,
da lahko v njem prebiva orel. Huitzilopochtli jim je ukazal, naj tam, kjer bodo našli orla, ki
sedi na kaktusu in drži v kljunu ka o, zgradijo mesto, ki naj se imenuje Tenochtitlán – mesto
kaktusa (Oki , 1996).
Leta 1325 so res prispeli do lagune v Texcoco, kjer so našli orla, sede ega na kaktusu in
vedeli so, da je to simbol njihovega novega doma, katerega so poimenovali Tenochtitlán
(Mexico and Central America, 1980). Vendar je bil otok mo viren, negostoljuben in majhen.
Mehiki so se s trdno vero lotili nemogo ega in res so spremenili majhen oto ek na jezeru
Texcoco v bleš e o prestolnico azteške države (Oki , 1996).
Ko so se Mehiki naselili na jezeru Texcoco, je bilo tam obilo ptic in drugih živali, ni pa bilo
pogojev za gojitev vrtnin. Prostor je bil zelo omejen in dragocen je bil vsak kvadratni
centimeter. Ponovno so se morali zate i k svoji iznajdljivosti. Iz slojev jezerskega blata in
vodnih rastlin so najprej za eli izdelovati majhne oto ke, ki jih je vezalo košarasto pletenje.
Kasneje so svojo iznajdbo izpopolnili v takšnem obsegu, da je bilo v pravilnih linijah z njimi
prepleteno celo jezero, med oto ki so v ravnih linijah potekali kanali. Oto ke so poimenovali
chinampas in leta 1370 so postali temelj prestolnice Tenochtitlán. Še danes ni ugotovljeno na
kakšen na in so dosegli tolikšno trdnost teh plavajo ih otokov. Na njih so pridelovali vse
povrtnine, potrebne za življenje (Oki , 1996). Take plavajo e vrtove lahko danes vidimo še v
pokrajini Xochimilcho. To so rastlinjaki, iz katerih se oskrbuje Ciudad de Mexico.
Posebnost Tenochtitlána je bil na in njegove gradnje. Mesto se je razvijalo povsem druga e
kot druga mesta, ki so imela v ozadju obdelovalne površine. Tenochtitlán se je širil od zunaj
proti središ u, obdelovalne površine so bile v notranjosti mesta in kmetijstvo, ki se je odvijalo
na plavajo ih vrtovih, je do danes edinstven na in pridelovanja vrtnin (Oki , 1996).
Obmo je poselitve Aztekov je nudilo tudi prednosti vodnih zvez z mesti vzdolž jezerske
obale, ki so bile neprecenljive vrednosti v pokrajini brez tovornih živali ali vozov s kolesi.
Kanu je bilo transportno sredstvo z najve jo zmogljivostjo. Hrane, tako živalske kakor
rastlinske je bilo v izobilju, toda surovine so bile pi le, zato so bile glede lesa in kamna
popolnoma odvisni od sosedov (Davies, 1980).
Trgovske poti so bile v azteški državi zelo pomembne. Steze po katerih so nosili blago iz
mesta v mesto so bile tudi poti vojaških sil. Steze so bile tako namenjene služenju lokalni
trgovini in bile speljane im bolj ravno iz enega mesta v drugo. Pre kale so gorovja, reke,
puš ave ter tropske gozdove in eprav so bile dokaj slabe, so igrale klju no vlogo v zgodovini
dežele. Ko so delali na poljih nad obalami jezera, so si velikokrat zgradili za asne ko e iz lesa
in trsja s slamnato streho. V mestih so bile skoraj vse hiše narejene iz mehke vulkanske skale.
Vezni material je bil cement iz zape enega apnenca. Streha je bila narejena iz lesenih tramov
in desk, pokrita s plastjo namazanega lesa. V boljših hišah so bile strehe podprte s tramovi in
pokrite s plastmi cementa. Proti centru mesta so bile hiše last pomembnejših meš anov, ki so
imele na sredini dvoriš a bazen. Srce mesta je bilo v ogromni piramidi bogov dežja in vojn.
Dvoriš e templja je vklju evalo ve lepo poslikanih stavb, ki so bile posve ene razli nim
božanstvom. !eprav je bil Veliki Govornik poveli evan, je moral vedno poslušati nasvete
koncila, v katerem je bili visoki sve eniki, upravnik trga, vrhovni vojaški poveljnik ter
predstavniki sodnikov, katerih sodiš e je bilo samo na eni strani pala e. Takšna porazdelitev
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mo i je bila kar u inkovita, in e bi Azteki želeli, bi lahko ta preprost sistem razširili ter
uskladili njihov celotni imperij v eno politi no enoto. Pravzaprav je prisotnost Velikega
Govornika kazala na to, da oblast ni izbral samo plemenski svet (koncil), temve tudi bogovi,
zlasti veliki Huitzilopochtli, zavetnik Aztekov. Ta dvojna odvisnost Aztekov od socialne
organizacije in bogov je bila zna ilnost celotne civilizacije. Razgled z vrha velike osrednje
piramide, ki se je dvigala nad Tenochtitlánom, je moral biti spektakularen. Naokoli je bilo
mo videti nizke, prelepo poslikana hiše, v jezeru so se gnetli kanuji, polja so ležala na bolj
oddaljenih obalah, ki so bila videti svetlo zelena na delih, kjer je rastla koruza in rjavo zelena
na globljih delih. Vse naokoli je bilo videti oddaljena gorovja, ki so bila prekrita s temno
zelenimi borovimi gozdovi, razen velika vulkana, Ixtaccihuatl in Popocatepetl. Bleš e e bele
vrhove niso nikoli osvojili, saj so verjeli, da so preve sveti za ljudi in so bili posve eni
Tlalocu in njegovi ženi. Tenochtitlán je bil center celotnega imperija. V njegovem najve jem
obsegu je štel skoraj milijon prebivalcev in združeval umetnosti in obrti mogo ne civilizacije,
eprav tehnološka raven ni bila visoka (Burland, 1975).
Gonilna mo azteške oblasti nad Mehiko je bila vera v njihovega boga, Modrega Kolibrija,
eden od vidikov velikega Tezcatilpoce, ki je bil mo magije, skrivnostno Zakajeno Zrcalo, v
katerem so bile videne vizije. Njemu so Azteki pripisovali slavo njihovih osvojitev ter v
njegovem templju na vrhu piramide neprestano nudili kri. Nih e od Aztekov ne bi zanikal, da
je ta bog vodil pleme od revš ine do oblasti, eprav so vsi dobro vedeli, da je ta velika
»senca« bila tudi bitje neizprosne krutosti. Zadnji Veliki Govornik, Montezuma, je vedel, da
je bog Aztekov nezanesljiv. Sredi velikega mesta je bil Montezuma odli en znotraj svoje
osamljenosti. V letu 1508 je kon no izpolnil starodavno obljubo, ki jo je bog obljubil svojim
ljudem. Azteki so vladali celotnemu Anahuacu, od Atlantika do Pacifika. Duhovni svet
Montezume je bil razcepljen. Izvoljen je bil za vodjo Aztekov ter tako predan njihovemu
zavezniškemu bogu, Huitzilopochtliju. Njihova usoda in blagostanje sta bili odvisni od
vdanosti, ki jo je ljudstvo pokazalo tej mogo ni mo i skozi njega. Montezuma je bil rojen na
dan, ki je posve en Jutranjici, Quetzalcoatlu. Tako je bil direktno vmešan v nenavaden spor
med dvema božanstvoma. Iz našega modernega vidika lahko vidimo Tezcatlipoco kot
projekcijo sen ne strani loveške narave, Quetzalcoatla pa kot popolnoma zavestno
inteligenco loveštva. V mehiški mitologiji sta bila ta dva bogova del velike zapletenosti
božanstev. Neizogibnost njunega spora bila jasna že iz legend v slikanih knjigah. Montezuma
se je dobro zavedal, da je bila prisotna obremenitev, in verjel je, da bo nekega dne
Quetzalcoatlu mo povrnjena. Do možnosti te vrnitve bi prišlo v letu, imenovanemu Ce Acatl
(eden, puš ica trstja), ki je bilo ime Quetzalcoatla kot Jutranjice, in na dan Chiconaui Ehecatla (devet, veter), ki je bil dan rojstva prvega Qutzalcoatla. Ta kombinacija se je pojavila vsakih
52 let in je bila pri akovana samo enkrat v življenju Montezume, spomladi leta 1519. Um
Velikega Govornika je bil osredoto en na ta pomemben datum, ki je imel zanj velik osebni
pomen zaradi njegove povezave s Tolteki. Njegova ob asna romanja k žalostnim ruševinam
mesta so poudarila dvojnost, ki jo je util v sebi. Naenkrat je bil vladar, ki je obudil slavo
Tolteškega imperija ter vodja azteškega ljudstva, katerega zavezniški bog je bil grozljivo
bitje, odgovoren za padec Toltekov (Burland, 1975).
6. 3. Azteški bogovi in verovanje
V azteškem panteonu je ogromno bogov in raziskovalci teh mnogih božanstev menijo, da so
vsi aspekti življenja sami po sebi sveti in da so vsa božanstva izraz številnih kvalitet, ki
dovoljujejo »resni ni« svet. Bogove lahko razdelimo na glavne kulte, kot so stvarjenje sveta,
rodovitnost in obnavljanje ter vojna in hranjenje sonca z žrtvami (The Encyclopedia…, 1987).
Pomembna lastnost azteške religije je skrbniško–zavetniški odnos, ki ga imajo dolo ena
božanstva z dolo eno družbeno skupino, ki so jo vodili med njihovim potovanjem.
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Pomemben vzorec religiozne zgodovine srednjeameriških plemen je, da kot prvi znak
naselitve v novi pokrajini svojemu božanstvu postavijo svetiš e. Postavitev svetiš a je
predstavljala intimno vez med božanstvom, »možem–bogom« in enotnostjo ljudstva. V
obratni smeri pa je bilo ljudstvo premagano, ko je bilo zavetnikovo svetiš e požgano (The
Encyclopedia…, 1987) .
Temeljnega pomena je bilo aš enje koruznih duhov, saj je prineslo hrano in bilo povezano z
rodnostjo. Azteška socialna organizacija je bila kmetijska. Ljudje so bili nakopi eni v okolici
mesta, vsaka družina je obdelovala del zemlje. Kasneje ko so se razmere spremenile je ena
skupina prevladala nad ostalimi plemeni. Celo najvišji dostojanstveniki so morali sodelovati v
slovesnostih sajenja in žetja koruze, saj je bil glavni namen Azteške religije ljudem
zagotavljati dovolj hrane, jih držati v dobrem zdravju in uživati v koristih življenja. Te
vrednote so vzdrževali z nenehnim žrtvovanjem, saj so verjeli, da to pomirja bogove
(Burland, 1975).
Nenavadne bogove Srednje Amerike lahko vidimo naslikane v posve enih knjigah, kodeksih.
Mehi ani so jim pravili »miselne slike«, kajti niso predstavljale besed. V Srednji Ameriki je
vsako pleme govorilo svoj jezik, zato so se veliko lažje sporazumevali s slikami kot da bi
ustvarili abeceden ali zlogoven sistem pisanja (Burland, 1975).
6. 3. 1. Razumevanje sveta in astronomija
Da bi razumeli ozadje njihove neobi ajne religije, moramo razumeti njihovo razlago na rta
sveta. Domnevali so, da je Zemlja bolj ali manj ploska. Svet so razdelili na štiri smeri. Te
smeri so bile: vzhod, kjer sonce vzide; jug, kjer je sonce najvišje na nebu; zahod, kjer sonce
zaide; sever, kjer ni sonce nikoli vidno. Te štiri smeri so klju do razumevanja verskega in
magi nega razmišljanja. To zaporedje son eve poti ez nebo je prav tako zaporedje življenja,
saj lovek raste, postane mo an, oslabi in umre. Enako se je dogajalo z letnimi asi, urami in
življenjem rastlinstva. Pojem rasti in razpada je bil nujen. Mehiško kmetijsko leto se je za elo
februarja, ko je zadnje deževje pojenjalo in so se za eli kazati prvi znaki bolj sušnega
obdobja, pomladi. To obdobje je bilo povezano v vzhodno smerjo neba. Tudi za nebo so
mislili, tako kot za zemljo, da ima štiri smeri, ampak te smeri so se v odnosu z zemljo
neprestano spreminjale, saj se je nebo vrtelo okoli svoje polarne osi. Štiri smeri neba so
sovpadale s štirimi sezonskimi poljedelskimi festivali, ki so bili zna ilni za vsa kmetijska
plemena, ki so živela na severni polobli (Burland, 1975).
Azteško leto ni imelo mesecev in tudi luni niso posve ali pozornosti. Leto je bilo razdeljeno v
18 skupin po 20 dni, torej vsega skupaj 360 dni. Ostanku 5 dni so ljudje rekli »Nemontemi«
ali dnevi ni . Na vsak prvi dan 20–dnevnega obdobja so priredili velik festival v svetiš ih,
ljudje so prišli v svojih najlepših obla ilih plesati in peti. Gledali so predstave sve enikov pri
obredih žrtvovanja. Ve inoma so bili žrtve ljudje, v asih pa tudi živali ali sadje, odvisno od
letnega asa. Leto s 365 dnevi ni isto sovpadalo z vrtenjem zemlje okoli sonca, esar so se
azteški sve eniki zavedali. Ta problem so rešili na dva na ina. Prvi na in je bil namenjen
kmetom, saj so na vsakih štirih let dodali dodaten dan za kmetijske namene, saj je za poljš ine
zelo pomembno, da im bolj sovpadajo s son nim letom. Drugi na in je odpravil razliko 12
dni. Vsakih 52 let so priredili pomemben festival postenja in pokore, ki je trajal 12 dni. Po
preteku 104 dni, ko sta bila dopolnjena dva ciklusa, je bil ognjeni festival podaljšan še za
dodaten dan. Tako je bil vzdrževan son ni as z neverjetno natan nostjo (Burland, 1975).
Najpomembnejša skupina strokovnjakov so bili astronomi, ki so že uporabljali preproste
observatorije pri svojem delu. Žal ni nobenih obstoje ih zvezdnih map, ki bi dale to ne
informacije, vendar smo lahko prepri ani, da so natan no opazovali prehod asa, poimenovali
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dolo ena ozvezdja, opazovali vse vidne planete, ra unali njihove premike ter predvidevali
njihove prihodnje položaje. Najpomembnejša med vsemi planeti je bila Venera. Njena dvojna
identiteta kot Quetzalcoatl, Jutranjica, in Xolotl, Ve ernica je bila sicer teološko pomembna,
ampak so Azteški astronomi spoznali, da je Venera samo en planet. Opazovali so tudi majhen
planet, Merkur, ki je bil predstavljen kot mlad princ, Piltzintecuhtli. Azteki so poznali tudi
druge planete, ki so predstavljali bogove, vendar ni bil noben od teh tako pomemben v
vsakdanjem življenju Aztekov kot Venera in Merkur. Za astrologijo je bilo pomembno tudi
menjavanje položajev ustaljenih zvezd na no nem nebu (Burland, 1975).
Da bi lahko razumeli, zakaj so Azteki in Maji, katerim bomo namenili pozornost v
naslednjem poglavju, posve ali tolikšno pozornost planetu Veneri, moramo najprej opisati
temeljne vzgibe, ki so jih navedli k opazovanju in preu evanju tega, kar se je dogajalo na
nebesnem svodu. !lovek je vedno želel spoznavati skrivnosti narave in zaradi tega je tudi
opazoval pojave na nebu. Nebesna sfera, na kateri so zvezde kakor pritrjene, se neprestano
vrti z enako hitrostjo; ve no gibanje Sonca povzro a, da si dnevi in no i sledijo v
nespremenljivem redu; nenehno spreminjajo a se Luna s svojimi fazami, ki se zdijo ve no
ponavljajo i cikli življenja, smrti ter ponovnega rojstva, je drugi nezmotljivi merilec poteka
asa. Podoba neba se spreminja z vsakim trenutkom, toda te spremembe sove inoma
predvidljive, saj vedno nastopajo v enakih asovnih presledkih. Še ve , nekatere sovpadajo s
cikli nimi spremembami v naravnem okolju: ozvezdja, ki jih lahko danes vidimo v mraku,
bodo v nekaj dneh spremenila svojo lego, v dolo enem obdobju leta izginila in se ez nekaj
asa spet prikazala; pozimi Sonce vzide v drugi smeri kot poleti, saj se njegova dnevna pot v
letu nenehno spreminja. Cikli ne spremembe v naravi, kakor letni asi ali obdobja setve in
žetve, sovpadajo s spremembami, vidnimi na nebu. Klimatski pojavi, kakor za etek
deževnega obdobja, od katerega je bil pri Aztekih in tudi Majih odvisen za etek poljedelskega
cikla in obilnost žetve, lahko nastopijo prepozno ali prekmalu; za razliko od teh cikli ne
nebesne spremembe nikoli ne spreminjajo svojega urnika (Šprajc, 2006). Zaznanje tega reda
je Aztekom in Majem omogo ilo, da so predvideli letne spremembe v svojem okolju in
asovno razporedili svoje dejavnosti.
6. 3. 2. Bogovi raja
Sve eniki, ki so se ukvarjali z astronomijo so beležili gibanje planetov, ampak razen planeta
Venere niso mo no vplivali na življenje ljudstva (Šprajc, 2006). Venero so poimenovali
Tlauixcalpantecuhtli, kar pomeni »Gospodar hiše jutranje zarje«. Venera je imela dva vidika,
ki sta se kazala kot božja dvoj ka. Prvi je bil Dragoceni Dvoj ek, Quetzalcoatl, ki je bil kot
Jutranjica, saj je bil prijazen in dober. Bil je bog vetra ter zaš itnik vseh živih bitij, zjutraj je
omogo il son ni vzhod. Njegov temni dvoj ek je bil Xolotl, pošast s udno glavo živali in z
okli. Ta grozljiva pošast je prinašala nesre o in težave, ampak je bil pogosto prikazan, ker je
bil planet Venera kot Ve ernica. Planet Merkur je bil Piltzintecuhtli, mlad bog. Starodavni
Mehiki so se zelo zanimali za Luno, eprav ni bila direktno vpletena v koledar. O njej so
razmišljali na dva lo ena na ina. Pomembnejši je bil ta, da je sestra velikega son nega
božanstva Huitzilopochtli, z imenom Coyolxauhqui. Drugi, bolj magi ni vidik je bil ta, da je
boginja Tlazolteotl, ki jé umazanijo. Ti bogovi so bili povezani tudi z božanstvi na zemlji
(Burland, 1975).
6. 3. 3. Bogovi zemlje in zraka
V srednjem delu zra nega prostora je živel bog dežja, Tlaloc, ki je bil eden izmed
najpomembnejših in najbolj razširjenih božanstev. Bil je najstarejši bog rodovitnosti in
ustvarjalec dežja. Bil je gospodar vseh vodnih virov, njegova žena pa je bila mlada boginja
rodovitnosti, dama dragocene zelenice. Tlaloc je bival na pomembnih vrhovih gora. Menili
so, da iz teh gorskih jam izvirajo deževni oblaki, da bi pognojili zemljo s pomo jo dežja, rek,
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ribnikov in neviht (The Encyclopedia…, 1987). Bog Tlaloc je vedno poslušal in poslal
primerno slo. V asih je prišlo strašno deževje s severa, ki ga je spremljal mo an veter,
prinašalo je to o in grmenje. Danes takšno deževje Mehi ani poznajo pod imenom Norte. V
azteških simbolih je bilo takšno deževje uni ujo e, saj je prinašalo sneg in to o. Azteki so
verjeli, da e so osre ili bogove, bodo ti poslali vzhodno deževje, ki je enakomerno škropilo
po poljih in tako omogo ilo rast rastlinstva. Južno deževje je prinašalo poletno rodovitnost in
je bilo pojmovano kot modro deževje. Modra barva je bila posve ena Tlalocu. Prinašalo je
toploto, bogastvo in rast. Zahodno deževje je bilo zaradi obarvanosti oblakov od son nega
zahoda rde e barve. Napovedovalo je veliko sadja v jesenskem asu, bogastvo in uspeh
(Burland, 1975). Božanstvo, ki je tesno povezano s Tlalocom, je Ehecatl. Predstavljal je boga
Quetzalcoatla v njegovem aspektu vetra. Njegova prisotnost je naznanila prihajajo e deževje.
Priskrbel naj bi tudi koruzo, pulque in glasbo. Eden izmed najpomembnejši božanstev je bil
koruzni bog, Cinteotl (The Encyclopedia…, 1987). Na za etku leta, februarja, so nasadili
mlado koruzo. Ko se je otoplilo in je sadje in zelenjava obrodilo sadove, so priredili velik
festival mladosti. Obi aj je bil, da so dekleta in mlade ženske brez obla il plesale po koruznih
poljih. Nato je vsaka odtrgala pet listov zelene koruze in jih prinesla nazaj. Mlada koruza je
simbolizirala kot lepo boginjo Xilonen, ki je bila princesa nezrele koruze. Življenje
Mehi anov je bilo odvisno od koruze, zato so ji posve ali veliko svetih ritualov. Pet koruznih
storžev je bil simbol boginje Chicomecoatl, sedem ka . Bila je zemeljski duh, dama rodnosti
in življenja. V Mehiki so poznali tudi druge pomembne boginje povezane z rodnostjo. V
Nacionalnem Muzeju v Ciudad de Mexico je shranjen ogromen kip boginje Coatlicue, Matere
Zemlje. !eprav je bila zelo aš ena, je bila brez ozemlja. Verjeli so, da je svet narejen iz
njenega telesa, njeno obla ilo pa narejeno iz klopota , saj so verjeli, da so luknje v tleh
zato iš e klopota am. Klopota a je bila simbol revš ine, ravno zato ker je živela v luknjah.
Boginja je okoli vratu nosila venec, vrat pa je bil prikazan kot vrh orlove vaze, ki je držal srca
loveških žrtev. Srca loveških žrtev so predstavljala bole ino, ki jo je morala pretrpeti Mati
Zemlja pri rojevanju vseh svojih otrok. To bole ino zdaj pri trdem delu in boju za preživetje
prenašajo ljudje. Ko lovek umre, je vrnjen Materi Zemlji, kar simbolizira loveška lobanja
ez njeno srce. Ta ogromen kip Matere Zemlje v svoji mogo nosti prikazuje odnos med
Azteki veli astnega mesta Tenochtitlána in zemlje. Druga boginja zemlje je bila dama
zemeljskega površja in varuhinja grobov, Xochiquetzal. Prvotno je bila boginja rož, sre e in
ljubljenja. Prikazana je kot lepa dama z rožami. Njena dolo ena roža je bila ognji , katera je
še danes zna ilna roža za dan mrtvih (Burland, 1975). Najpomembnejši bogovi so bili tisti, od
katerih je bilo življenje Aztekov najbolj odvisno. Tlaloc je v suho pokrajino prinašal
prepotrebne padavine, od katerih je bila odvisna rast koruze. Tlaloca je spremljal bog vetra,
Ehecatl. Cinteotl, bog koruze, pa je sploh omogo il preživetje azteški civilizaciji.
6. 3. 4. Quetzalcoatl: Pernata Ka a
Quetzalcoatl, Pernata Ka a, je bil Gospodar zdravljenja in magi nih zeliš , simbol u enja,
poezije ter vsega lepega, bil je Gospodar upanja in Gospodar Jutranjice ali jutranje zvezde, bil
je duh, ki je omogo il vzhod sonca ter tako prinesel blagodejno mo boga sonca ljudem,
živalim in rastlinstvu. Njegova najpomembnejša vloga v religiji predkolumbovske Srednje
Amerike pa je bila ta, da je bil isto asno prava oseba in mit. Kralj Quetzalcoatl je bil
ustanovitelj cesarstva ter druga nega na ina življenja, ki se je od drugih mehiških družb lo il
po tem, da je bil bolj verski. Njegov najve ji uspeh je bil oblikovanje zveze držav plemenskih
skupin pod vodstvom Toltekov. Tolteški božanski kralji so se nadalje vsi imenovali
Quetzalcoatl, eprav je imel vsak tudi svoje ime. Bog Quetzalcoatl je bil tudi Gospodar
življenja, ki je prinesel potrpljenje, ljubezen ter bil pojem božanske modrosti in ljubezni. Kot
bog vremena, vetra in deževja, je njegova naloga bila, da osuši prst in tako pripravi zemljo na
prihajajo e deževje. Bil pa je tudi bog pomladi in rastja rastlinstva. Položaj boga
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Slika 4: Quetzalcoaatl

Vir: Azteec Calendarr, 2012
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Slika 5: Tezcatlipoc

Vir: Aztllan, 2012
6. 3. 6. A
Azteški kolledar
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se opleta prstan z dvanajstimi dnevnimi znamenji svetega koledarja. Stvarjenje in uni enje
štirih zaporednih svetov temelji na zmeraj navzo em mehiškem na elu dvojnosti. V tem
primeru je izraz dvojnosti ve ni boj med Pernato Ka o (Quetzalcoatl), v bistvu dobrohotnem
božanstvu, eprav se v asih nagne k hudemu, in Zakajenim Zrcalom (Tezcatlipoca), temnim
in vsemogo nim gospodarjem no nega neba. To je bog, ki se ga je treba bati, v dolo enem
pogledu tako dober kot tudi zloben – neke vrste stvaritelj in uni evalec. Neprestani boj med
obema bogovoma je povzro al uni enje in stvarjenje štirih svetov ali sonc. Ta uni ujejo enega
za drugim: jaguarji (simbol zemlje), veter, dež (ali v mnogih verzijah ogenj) in voda.
Elementi, ki jih simbolizirajo ustrezni bogovi, so podani na štirih poljih, katera obdajajo obraz
son nega boga v središ u kamna, namre : Tezcatlipoca, Ehecatl–Quetzalcoatl,
Chalchiuhtlicue in Tlaloc. Po uni enju štirih svetov so se ljudje, ki so na njih prebivali,
spremenili po vrsti v jaguarje, opice, pti e in ribe. Kamen pa je posve en petemu soncu –
tistemu, ki je razsvetljeval azteški svet. Celotna razporeditev srednjega dela, vklju no z že
omenjenimi elementi, je tako oblikovana, da nastane znamenje »štirih gibanj« - to pa pomeni
glifo dneva, ob katerem bo peto sonce zašlo zaradi potresa. Peti svet, v katerem so Azteki
živeli, je bil minljivo dovoljenje, ki ga bodo bogovi spet takoj razveljavili, e ne bodo dovolj
obilno hranjeni s loveškimi žrtvami. Preskrbovati bogove je bila dolžnost, ki ne zagotavlja
samo blaginje loveštva, pa pa tudi njegov obstanek. Kamen je bil torej tako svarilo kakor
legenda, saj osrednji motiv ni prikazoval dneva, ko se je rodilo sonce, pa pa dan njegovega
prihodnjega zatona. Ta svet je nastal po trudu bogov, s loveškimi žrtvami bo zagotovljen –
toda samo za kratek as – njegov obstanek. Življenje na tem planetu je torej prevevala
predstava o dolžnosti, ki mora biti opravljena. To dolžnost so Azteki izvrševali in vendar
hkrati vedeli, da lahko samo odmaknejo strahovito poslednjo uro (Davies, 1980).
6. 3. 7. Boj med Španci in Azteki
Španci so imeli strelski lok, ki je bil brez dvoma boljši od obi ajnega indijanskega loka. Še
dosti ve jega pomena pa je bil seveda me , glavno orožje španske sile, ki je bilo dale ve
vredno kot indijansko orožje maquahuitl, lesen, z drobci obsidiana opremljen kij. Azteki so si
pomagali tudi s kamni, kar daje slutiti, da druga orožja Aztekov niso bila preve uspešna.
Azteki so imeli tudi predstavo, da morajo svoje sovražnike uloviti žive kot sakralne žrtve, kar
jih je poleg drugih stvari tudi stalo zmage. Indijanci preprosto niso razumeli pomena totalne
vojne, kot je bila v navadi v Evropi v 16. stoletju. Vendar je bila psihološka premo Špancev
na bojiš u verjetno odlo ilnega pomena glede njihove zmage (Davies, 1980).
V španskem osvajalcu Cortesu in tedanjem azteškem vladarju Montezumi sta glede vere tr ila
dva svetova in dva nazora, ki sta bila med seboj popolnoma razli na. Cortesova vera ni bila
nujno globlja ali pristnejša od Montezumove, kakor so domnevali, toda Cortesova vera je
imela prednost, da je stal pred njo neminljivi cilj: spreobrniti vse pogane in za vsako ceno. V
tej stvari ni nikoli popuš al. Po drugi strani pa Montezuma ni bil tako nedvoumnega mišljenja
in kolikor vemo, tudi ni nikoli poskušal, da bi Cortesa spreobrnil k svoji veri. V poro ilih
najdemo tudi domneve o Montezumovem prepri anju, da je Cortes bog Quetzalcoatl – to bi
bila skoraj edina možnost za razlago njegovega o itno strahopetnega in pokornega vedenja.
Po svojem padcu so nesre ni Azteki živeli v nekakšni verski praznini. Brez vodstva in
njihovih sve enikov in vladarjev se je zrušila stroga nrav preteklosti. Ljudje so se prepuš ali
brezupnosti – ali so iskali tolažbe v pija i. Stari bogovi so bili prekleti in navzo nost novih
vse doslej še ni obstala ob utna – ker je manjkal sleherni uvod v njihovo aš enje. V
krš ansko vero so jih spreobra ali tudi menihi, ki so kmalu dobili srca svoje velikanske rede
s svojo dobroto in preprostostjo. Njihovo strogo samozanikanje je bilo podobno trdim
navadam in idealom Aztekov (Davies, 1980).
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6. 4. Žrtvovanje
Azteki so vojne ujetnike žrtvovali bogovom. Z našim današnjim pojmovanjem je popolnoma
nemogo e, da bi tudi približno razumeli stari azteški odnos do loveške žrtve. Španski
osvajalci so bili resni no ogor eni spri o vse te prakse, ki je postavljala veliko zapreko med
njihovo vero in vero mehiških Indijancev. V mnogem pogledu je pomembno, da so se lahko
razvile višje civilizacije v dejanski izolaciji od civilizacij našega Starega sveta in vendar –
etudi v druga nih oblikah – porodile institucije in navade, ki so natanko ustrezale knezom,
plemi em, svetovalcem, vitezom, vojš akom, sodnikom, sodiš em, tržiš em – in celo tudi
praksi loveške žrtve. Kljub tem podobnostim pa je bilo pojmovanje življenja v Srednji
Ameriki v mnogih pogledih popolnoma druga no. Za Evropejca je dovolj težavno že to, da
doume miselni proces današnjega srednjeameriškega Indijanca, ki je veliko druga en od
njegovega lastnega duhovnega sistema – pri tem pa ob modernem Indijancu niti omeniti ne
moremo njegovih prednikov iz davnega asa. V poro ilih imamo napisano množico dejstev o
zunanjih manifestacijah azteške religije, vklju no z odli nimi popisi zunanjega razkazovanja
brezkon nega bliš a in sve anosti. Zlasti obstaja množica poro il o razli nih oblikah
loveških žrtvovanj in pripadajo ih obredov. Toda nikjer ni natanko pojasnjeno, zakaj so
po eli vse te stvari. Sigurno so želeli ohraniti vzhajanje in zahajanje sonca ter s tem
obvarovati svet pred uni enjem. Vendar ostane ob takih trditvah še veliko nepojasnjenih
stvari. Samo darovanje loveškega življenja – najvišja vdanost božanstvu – je pravilo v
razvoju naših vrst in sleherno razlikovanje med Azteki in drugimi ljudstvi je zgolj vprašanje
velikostnega reda. Azteki so bili morda razli ni po svojem nagnjenju, da so hkrati z vedno
ve jim razvojem svoje civilizacije tempo loveških žrtvovanj bolj pospeševali kot obratno.
Dejansko se zdi, da so Azteki razvili metodo množi nih žrtev najve jega obsega – nimamo pa
prav nobenih dokazov, e so bili res oni tisti, ki so to metodo kot prvi izvajali. Nemara je
pravilno trditi, da se je loveško žrtvovanje pri Aztekih iz neke danosti razvilo v pravo
obsedenost. Ti tokovi so vnesli v celoten položaj nov dejavnik negotovosti, ker so vedno
ve je in številnejše žrtve terjale vedno nove vojne, ki so rpale mo i vsega kraljestva. Najsi so
bili vzroki kakršnikoli, brez dvoma so ob španski osvojitvi obstajala množi na žrtvovanja, in
treba je priznati, da je bila ta raba v nasprotju s posami no žrtvijo nenavaden pojav. Opozoriti
je potrebno tudi na to, da so bili nasprotno Azteki ogor eni nad prakso Špancev, saj so za
navadne zlo ine kot tudi za religiozne zablode ljudi pri živem telesu sežigali, in tega niso šteli
kot loveške žrtve, ali pa so ujetnikom kot sužnjem vžigali znamenja v telo – postopek, ki je
bil pri Aztekih popolnoma nepoznan, kjer so nasprotno sužnji imeli trdno osnovane pravice
kot loveška bitja in niso veljali samo kot blago ali lastnina. Azteki ne bi nikoli mu ili
nobenega svojega vladarja, kot so to storili Španci s Cuauhtemocom, da bi zadostili svoji
strasti po zlatu. Torej, kakšen je bil njihov odnos do loveških žrtev? !lovek je lahko živel v
izposojenem asu, obsedala ga je stiska, da mora potolažiti bogove, podaljšati as trajanja
sveta in tako odvrniti vesoljno sodbo. Osvojitve za azteško kraljestvo niso bile zgolj nagon,
ampak tudi nujnost – da so lahko preskrbeli dovolj žrtev in tako zagotovili pristanek bogov za
im daljše trajanje sveta. To ni pomenilo potolažitev bogov, da bi ljudje lahko bolje živeli,
ampak preprosto pogoj, da sploh ostanejo pri življenju. Veliko žrtev so posvetili soncu ali
Huitzilopochtliju, ki je bil delno tudi son ni bog. Ljudi pa niso žrtvovali samo temu
božanstvu, ampak tudi premnogim drugim, z vsakokratnimi predpisanimi daritvenimi obredi.
Tako so na primer žrtve bogu ognja sežigali, žrtve bogu dežja dostikrat utapljali in žrtve bogu
lova prebadali s puš icami. Sleherni izmed dvajset dni trajajo ih mesecev je imel svoj posebni
postni as in svoja darovanja. Iz vsega tega sledi, da so bila mnoga darovanja posve ena
drugim namenom in ne zgolj nadaljnjemu obstajanju sveta. !e se posvetimo še žrtvam: na
splošno so žrtve same mislile, da bodo postale tisto božanstvo, kateremu so bile namenjene. V
nekem dolo enem smislu so torej umirali kot bog in ne za boga. Velikokrat so govorili o
ujetnikih kot o »sinovih sonca«, tudi smo že omenjali, kako so jih ob raznih priložnostih
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slavili in astili ter jih za žrtvovanje obla ili v enako obleko, kot jo je nosilo samo božanstvo.
V dolo enih primerih so celo opravljali dejanja, tipi na za boga, ki so bila povezana z legendo
o njegovem življenju. To poosebljanje boga v njegovi žrtvi pojasnjuje o itno pomanjkanje
vsakega ugovora ali odpora zoper žrtvovanje. Vendar žrtvovanje ljudi bogovom ni nikoli
veljalo kot zlobno po etje, pa pa bi bila nasprotno zelo velika krivda, e tega ne bi delali.
Tako je žrtvovanje potrebno jemati kot bistveni element azteške civilizacije (Davies, 1980).
Bogovi so zahtevali razli ne žrtve: nekateri sužnje, drugi ženske, pomembne žrtve soncu in
bogovom vojne pa so bili moški, ujeti v vojni. V asih se je zgodilo, da ni bilo vojne in niso
mogli žrtvovati vojnih ujetnikov. Takrat so vodje sosednjih mest organizirali »cvetli ne
vojne«. Vsaka stran je pripeljala dogovorjeno število vojakov na dogovorjeno mesto in se
bojevala za zmago, da bi lahko odpeljala vojne ujetnike za žrtvovanje. Druga e ni bilo
normalno jemati loveških življenj, razen za žrtvovanje, saj so morali pomiriti bogove, da bi
zagotovili nadaljevanje daril kot sta bila hrana in življenje. Duša žrtve je nadaljevala
veli astno življenje v nebesih (Burland, 1975).
6. 5. Družbena ureditev
Azteška družbena ureditev je bila hkrati razredna in brezrazredna. Brezrazrednost je temeljila
na prvotni plemenski ureditvi, razredi pa so bili posledica osvajalskih vojn, ki so se vrstile od
leta 1426. Zemlja ni bila last nikogar. Ostanek primitivne plemenske preteklosti so bili
nekakšni klani, calpulli, katere je oblikovala skupina družin znotraj plemena za namene
zemljiške porazdelitve. Calpulli je bila skoraj isto samostojna skupina znotraj plemena.
Calpulli plemi ev je odlo al o tem, katere dni je bilo potrebno okopati zemljo ter požeti
poljš ine. Med drugimi Azteki je bila calpulli organizacija, ki je imela svojega poglavarja in
svet, ženske pa so v tej moško obvladovani skupnosti lahko le svetovale možem in sinovom in
na tak na in vplivale na razli ne odlo itve (Burland, 1975).
Da je bila družba razredna, kaže tudi plemiški stan, ki ga je za el kralj Itzcóatl. Od takrat
naprej so se razlike med plemstvom in navadnimi ljudmi ve ale. Prehod iz enega v drugi
razred je bil možen, saj so pripadnike nižjega sloja za nagrado za izredne zasluge povišali v
plemiški stan. Plemstvo in duhovš ina sta si delila oblast. Na vrhu vladajo ega razreda je bil
tlatoani, kar je pomenilo govornik. Govornik je bil politi ni, vojaški in verski vodja, med
vsemi najpomembnejši je bil vladar Tenochtitlána, ki so mu rekli Veliki Govornik oz. Huey
tlatoani. Ta funkcija je bila voljena, vendar so vedno izbrali lana vladarske družine, ki je bil
v bližnjem sorodu preminulega kralja. Volil ga je svet oz. tlatocan, v katerem so bili zastopani
vsi sloji družbe, ki so imeli oblast: dostojanstveniki, uradniki, vojaki in sve eniki. Veliki
Govornik je imel nekatere privilegije, ki so ga lo ili od ostalih: nosil je zeleno ogrinjalo, saj
so pri Aztekih le kralji smeli nositi zelena obla ila, zlati trikotni diadem, okrašen s turkizi,
nakit z zelenimi dragimi kamni in žezlo v obliki ka e. Pod oblastjo Velikega Govornika so
bili drugi govorniki, ki so vladali ostalim manjšim mestom v kraljestvu (Lucena, 1994).
Pod govorniki je bil sloj posebej zaslužnih plemi ev ali tetecuhtin. V ta sloj so spadali možje
izrednih dejanj, s imer so si prislužili zemeljske posesti in sužnje. Ko je plemi umrl, so
njegovo posest razdelili, kot je bil obi aj še v stari plemenski ureditvi z ob utkom za
skupnost. Pogosto pa so zemljiške posesti preminulega dobili njegovi potomci in ta navada je
po asi vodila k nastanku razreda, znotraj katerega se je dedoval plemiški naslov (Lucena,
1994).
Najnižji pripadniki vladajo ega razreda so bili potomci »govornikov« in zasluženih plemi ev
in so se imenovali pipiltin. Bili so zvesti svojim gospodarjem in služili predvsem kot državni
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uradniki. Tudi oni so dedovali zemljo, ker pa so se ukvarjali s svojimi državnimi službami, so
za obdelovanje zemljo oddajali najemnikom, ki so delali samostojno (Lucena, 1994).
Osrednjo skupino podložnikov so sestavljali možje iz ljudstva ali macehualtin, ki so se zelo
težko povzpeli po družbeni lestvici. Bili so lani enega od klanov imenovanih calpulliji, ki so
bila starodavna združenja na sorodstveni osnovi, ki so se ohranila kot nekakšne ob inske
skupnosti. Calpulli je dal vsakemu lanu hišo in zemljo ter otrokom omogo il šolanje. V
zameno je od svojih lanov zahteval, da so do 52. leta starosti skupno obdelovali zemljo v
lasti calpullija, od katerega pridelka je živela vsa skupnost (Lucena, 1994).
Stopnjo nižje na družbeni lestvici so bili ljudje, ki so izgubili vse imetje. Mednje so sodili v
vojni razlaš eni tujci ali Azteki, ki so jih zaradi sramotnih dejanj izklju ili iz calpullijev.
Preživljali so se kot nosa i ali so obdelovali zemljo plemi ev. Najnižji sloj so bili sužnji ali
tlatlacotin (Lucena, 1994), ki so bili mišljeni bolj kot osebni služabniki kot poljski delavci in
so imeli precej omejeno vlogo v gospodarstvu. Bili so tujci, s katerimi so premagana ljudstva
pla ala davke ali Azteki, ki niso mogli poravnati svojih dolgov in so se prodali. Lastniki so s
svojimi sužnji lepo ravnali, eprav so bili ob asno žrtvovani bogovom (Davies, 1982). Noben
Aztek se ni rodil kot suženj in njihovi otroci so bili svobodni ljudje (Lucena, 1994).
Izobraževanje je bilo omogo eno vsem, ki so želeli. Vsak fant je pri 13. letih za el z vojaškim
urjenjem, ki je trajal dokler ni bil pripravljen za vstop v vojsko. Fantje in dekleta so bili
dobrodošli v tempeljskih šolah, kjer so se fantje urili za sve enike, punce za tempeljske
pomo nice. Urjenje je bilo v teh šolah zelo specializirano. Nekateri fantje so postali slikarji
posve enih knjig in oblikovalci skulptur. Nekatere punce so postale zdravilke, zdravljenje je
bilo v glavnem sestavljeno iz uporabe zeliš in kopeli. Veliko zeliš , ki so jih uporabljali
Azteki, so uporabili v nekaterih državah v moderni medicini. Mladi možje so se prav tako
u ili kako oskrbeti rane in poviti zlome, da je bilo zdravljenje naravno in ni vodilo do
deformacij. Vsi azteški sve eniki so morali biti seznanjeni s splošnimi koncepti astrologije,
eprav je bilo veliko razredov in funkcij. Sve eniki niso bili zbrani na podlagi družbenega
položaja zunaj templja, temve na podlagi njihove pripravljenosti zahtevani podvrženosti
skromnosti. Sve eniki so bili navadno z magi nim mazilom pobarvani v rno od glave do pete
(Burland, 1975).
6. 6. Vojna organizacija Aztekov
Vladar je bil gospodar nad ljudmi. Njegova naloga je bila vojna. Zato je bil on tisti, ki je dajal
naro ila, povelja in ukrepe. Najprej je zapovedal poveljnikom in izkušenim vojakom, da
poizvejo vse o (sovražnem) mestu in vseh cestah – kjer bi bile težave in kako bi bilo mogo e
vdreti. Azteško vrhovno poveljstvo se je lahko upiralo na sorazmerno dobro obveš evalno
službo. Kolikor je šlo za sporo ila iz daljnih krajev, so seveda veliko vlogo igrali trgovci.
Lo eno od strateške obveš evalne službe je bila naloga obveš evalcev, da so prinašali
takti ne podatke o sovražnikovem razporedu za bitko. V asih so odposlali celo ogledniško
skupino, ki bi zadoš ala za vdor v sovražne obrambne rte. Na splošno pa vendarle ni
prihajalo do napadov iz presene enja. Vojna se je z redkimi izjemami za ela vedno po sve ani
napovedi, ki jo je sestavljalo ve poslanic sovražnemu vladarju. Natan no prera unavanje poti
vojnega pohoda, asovna porazdelitev in red bitke so komajda nosile znamenje primitivnega
vojskovanja, ampak so dosti bolj spominjale na akcijska povelja za moderno bitko. Glede na
velike razdalje je bilo odlo ilno vprašanje oskrbovanje vojske. Transport je bil še bistveno
otežen spri o potrebnih velikanskih koli in pisanega okrasja in insignij. V Mehiki so vojsko
pojmovali v smislu magi no–religioznega reda. Bogovi so odlo ili in ljudje so zgolj
izpolnjevali njihovo voljo. !e so si hoteli zagotoviti zmago, so se morali najprej prepri ati, sli
so bili bogovi naklonjeni njenemu izidu. Sleherna napaka v zadevah tradicije ali poskus, da bi
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opustili obi ajno po etje, bi utegnil imeti nesre ne posledice. Tista zna ilnost mehiškega
vojskovanja, ki najbolj zbuja pozornost, je bila obsedenost, da bi dobili ujetnike. Vojaki so
pridobili družabno odliko e so med vojskovanjem lastnoro no dobili ujetnika in ga še med
bitko odvlekli. V azteškem redu vojaškega ugleda je bil torej uspeh posameznega moža
odvisen od števila njegovih ujetnikov. Poleg rednih vojaških stopenj, ki so bile odvisne od
števila ujetnikov, ki jih je ujel posamezen vojak, so obstajali tudi razli ni »viteški redi« - ki so
predstavljali nekakšno stalno vojsko, eprav je bila po številu majhna. Njeni vodje so bili
orlovi in jaguarjevi vitezi. Orli in jaguarji so bili simboli za pogum, saj sta se tako orel kot
jaguar po stvarjenju sonca in meseca vrgla v ogenj. Poleg svoje vodilne vloge pri žrtvovanju
kot gladiatorji so se orlovi in jaguarjevi vitezi o itno bojevali kot specialna eta (Davies,
1980).
Skrivnost zaporednih zmag Aztekov je ležala v verovanju, da jih bo njihov bog Tezcatlipoca
vodil do izpolnitve njegove obljube, da bodo vladali celotnemu Anahuacu, od Atlantika do
Pacifika. Da bi dosegli ta cilj, so razvili mogo no vojaško organizacijo. Biti vojak je bil
normalen na in življenja Azteškega moškega, in eprav ni bilo ni posebnega, je vseeno
dajalo možnosti, ki bi lahko posamezniku prinesle veliko slavo in mo , ne glede na njegov
socialni status. !e je lastnoro no ujel tri sovražnikove vojake in jih pripeljal za žrtve, je bil
po aš en kot Tequihua ali Gospodar rezov (Burland, 1975).
!ez leto se je odvijala vrsta velikih festivalov posve enim duhovom vojne. Najve jih je bilo
v Tenochtitlánu, posve eni pa so bili Tezcatlipoci in njegovemu poro niku Ixtiltonu –
Majhnemu rnemu, ki sta bila primarno duhova vojne in navdih vojakom, zato so morali biti
njuni festivali im bolj veli astni in krvavi. Najve festivalov je bilo poleti in jeseni,
praznovanje najve jega pa je bilo v za etku zime. Imenoval se je Panquetzaliztli in je trajal od
konca novembra do polovice decembra. Praznovanje je bilo v ast Tezcatlipoce kot
Huitzilopochtli-ja, pokroviteljskega boga Aztekov. Za vojake se je novo leto za elo maja z
obdobjem Toxcatl, ki je pomenilo »spolzko obdobje«, saj je prvi dež povzro il spolzke ceste.
Festival je bil posve en bogu Tezcatlipoca, še posebej njegovi obliki kot Huitzilopochtli,
žrtve pa so bili ujeti vojaki. Naslednji pomembni festival bogov vojne je bil Tlaxochimaco,
»prihod cvetja, ki je trajal od konca julija do prve polovice avgusta. Zna ilne so bile pojedine,
katerih glavna jed sta bila puran in koruzna torta v ast Huitzilopochtlija. Konec avgusta in do
prve polovice septembra je trajal festival imenovan Ouchpanitztli, za katerega je bila zna ilna
porazdelitev asti – posebno perje, posebna obla ila itd. – najbolj pomembnim vojakom.
Naslednji festival je bil žetveni festival, Teotloco, ki je trajal od konca septembra do prve
polovice oktobra. Verjeli so, da je Tezatlipoca vodil velik sprevod bogov, ki so se iz neba
vrnili nazaj na zemljo. Naslednji festival vojne je bil Quecholli, »majhna ptica«, ki je trajal
prvih 18 dni v novembru. Posve en je bil bogu lova Mixcoatlu, ljudje pa so v prostem asu
pripravljali orožje. Ta festival je bil zadnji pred Panquetzaliztlijem, ki je zaklju il krog
festivalov posve enim bogovom vojne. Od sredine decembra do za etka maja ni bilo
festivalov povezanih z vojskovanjem, eprav je bilo to obdobje najbolj suho, z ob asnimi
izbruhi mrzlega vetra s severa, in bi bili zelo primerni za vojaške odprave. Vendar z
religijskega vidika to obdobje ni bilo po godu Tezcatlipocu, bogu vojne (Burland, 1975).
V vojni je vojaški obrok hrane sestavljalo posušeno meso in tanke rezine koruznega kruha
imenovanega tortilje. Vsak vojak je svoj obrok hrane nosil na hrbtu. Na pohodih so ob asno
zasegli jato puranov ali ustrelili srno ali zajca. Kuhale so ženske, ki so bile zraven na vojaških
pohodih. Dodatne sandale in orožje so nosile ženske in mladi fantje, ki jim je bilo to tudi kot
del usposabljanja za vojno (Burland, 1975).
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6. 7. Cvetli ne vojne
Azteki so jezi bogov pripisovali vrsto takih nesre nih dogodkov, kot je bila velika lakota. Že
stoletja so vedno bolj uporabljali loveške žrtve, je bilo kot na dlani, da žrtve še pomnožijo in
tako bogovom darujejo vse ve loveških src, zato da bi bogovi nudili hrano svojim umrljivim
podložnikom. Sporo ila govorijo, da sta se Montezuma in Tlacaelel – da bi pokrila vse ve je
potrebe – odlo ila za redne oborožene pohode v mesta v dolini Pueblo–Tlaxcala, onstran
velikih vulkanov, zlasti pa še v mesti Tlaxcala in Huexotzinco, kjer sta si hotela zagotoviti
trajno zalogo vojnih ujetnikov kot loveških žrtev bogovom. Oba nasprotnika sta zgolj hotela
priti do vojnih ujetnikov, da sta jih lahko žrtvovala na svojih oltarjih in tako potolažila svoje
bogove. Poleg tega so bili takšni spopadi odli na šola za bojevnike. Ti obredni boji so bili
poznani pod imenom »cvetli ne vojne«. Imeli so to prednost, da je država razpolagala s stalno
zalogo žrtev za darovanja bogovom, ne da bi se bilo treba vojskovati v daljnih deželah.
Nadaljnji odlo ilni nagib je bil tudi ta, da bodo ujetniki iz bližnjih mest, z istim jezikom in
navadno s podobnimi bogovi doma im božanstvom primernejši kot pa barbarski ujetniki od
drugod (Davies, 1980). Azteki pa so se poleg ujetnikov, ki so jih zasegli pri premaganih
ljudstvih, zanašali tudi na nove vojaške nabore pri premaganih ljudstvih, ki so živela v
soseš ini. Azteki so bili namre nenehno izpostavljeni nevarnostim, tako od znotraj kot od
zunaj. To pa je terjalo dosti ve ji razmah državne mo i, kot ga je lahko dajalo samo mesto.
Azteki niso imeli armade, razen morda vladarjeva telesna straža. Namesto vojske je obstajal
manjši razred bojevnikov, katerih glavna naloga je bil vojaški poklic (Davies, 1980).
6. 8. Vrtovi v Oaxtepecu
Enako kot Nezahualcóyotl, se je tudi Montezuma izkazal zlasti kot vrtni arhitekt, kar je
bistveno pripomoglo, da se je njegovo ime ohranilo za ve nost. Kakor lahko še dandanes
obiš emo zunaj Texcoca Nezahualcóyotlove kopeli, tako ohranjujejo vrtovi v Oaxtepecu,
nedale od njegove rodne Cuernavace, spomin na Montezumo. Še danes je to kraj miru in
vsebuje prostran center oddiha v upravi mehiškega socialnega skrbstva, ki idejno bogato
izkoriš a ta eksoti ni predel. Velike, gr aste mo virske ciprese še vedno stojijo ob bregu
bistro teko e reke. Toda z izjemo zvite kamnite ka e ob vodi in žabe v cerkvenem dvoriš u je
ostalo zelo malo. Cerkev je bila o itno zgrajena na terasi nekdanje piramide. Montezuma si je
zamislil svoje vrtove ob koncu svoje dolge vladarske dobe. Da bi še pove al njihovo
veli astnost in razkošno lepoto, so po skrbno narejenih napravah napeljali teko o vodo iz
okolice – prek vodometov in brizgajo ih studencev ter zajezitev. Vsepovsod so posadili
najrazli nejše vrste tropskih dreves in cvetlic iz vro e pokrajine ob obali. Vrtove so seveda
morali posvetiti z obsežnimi religioznimi sve anostmi. Sami vrtnarji, ki so prinesli rastline od
obale, so se postili teden dni. V nekakšnem opravilu samožrtvovanja so si prebadali ušesa in
poškropili rastline z lastno krvjo. Da bi vse zares dobro rastlo in obrodilo sad, so z
velikanskimi koli inami žrtvenega papirja in s kadilom po astili boga cvetlic. Kronist pater
Durán z nejevoljo omenja, da so ta malikovalska aš enja imela polni u inek: »Da bi ljudi
preslepili in jih ohranili v slepoti, v kateri so mnogi še danes, se je zgodilo, da naš Gospod
Bog v svoji dobroti in zaradi njihovih grehov ni velel rastlinam poginiti, ampak je storil, da so
v tretjem letu udovito vzcvetele.« Poro ilo še dodaja, da so se razvijale celo še bohotneje kot
v svoji pravi domovini, v obalni pokrajini (Davies, 1980).
6. 9. Ahuitzotlov vodovod
Z razširitvijo azteškega kraljestva se je pomnožilo tudi prebivalstvo prestolnice in okoliških
mest. Kljub neizmernemu pritoku tributov ni bilo lahko urediti preskrbe za tako gosto
naseljenost. Zato je bilo življenjsko pomembno, da bi stopnjevali doma e pridelovanje in
pove ali donos chinampe v okolici Tenochtitlána. V ta namen so potrebovali ve sladke vode,
ki je bila na razpolago v nezadostni koli ini, v nekaterih letnih dobah so se posamezni prekopi
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celo osušili. To je Ahuitzotla privedlo na misel, da bi za Tenochtitlán izkoristil izdatne izvire
Coyoacana, ki je ležal približno deset kilometrov stran. Zgradili so vodovod. Seveda je ob
kon anju vodovoda sledilo posebno sve ano versko slavje, ki je bilo posve eno bogu dežja in
boginji vode. Nadaljevali so pravcato vodno praznovanje z vsemi simboli mokrega elementa.
Vsi udeleženci so bili oble eni v modro, v barvo vodnih božanstev. Vrhovni sve enik,
oble en kot sama boginja vode, je nosil moder plaš in diadem iz apljinih peres – simbol
vodnega boga. Višek sve anosti pa je bilo žrtvovanje otrok. Vendar je bil tok tako izdaten, da
se je kmalu za ela dvigati gladina lagune in voda je preplavila nekaj polj chinampe, ki so
ležala med prekopi. Sistem chinamp bomo opisali kasneje. Preplavljena so bila razna mesta
ob laguni, pa tudi sam Tenochtitlán. Brezuspešni so bili vsi poskusi, da bi strujo z veliko
pregrado zajezili. Pod vodo so bile hiše in obdelovana zemlja, ljudje pa so za eli bežati iz
svojih stanovanj. Ugotovili so, da je treba vodni tok omejiti že pri izviru in ne šele pozneje z
neu inkovitimi jezovi. Toda ta postopek so morale spremljati žrtve otrok. Ne v miru in ne v
vojni ni bil noben ukrep popoln ali resni no u inkovit, e niso izkazali bogovom njihove
pravice – in pravica deževnega boga so bili majhni otroci. Za dopolnitev reševalne akcije so
poiskali tudi potaplja e, ki so poznali izvire Coyoacana in preiskali možnost, da strugo
zajezijo. Izpeljani ukrepi so se izkazali kot u inkoviti, vodovja so uplahnila. Vendar je postala
nujna velika obnova. Uporabili so velikansko število kanujev, da so dovažali gradbeni
material. Poleg same obnovitve pa so mesto tudi pove ali (Davies, 1980).
6. 10. Vsakdanji rituali
Koruza je bila v starodavni Mehiki najpomembnejše živilo, saj ljudje brez žita ne bi preživeli.
Sušili so jo v skladiš ih in jo uporabili ko so jo potrebovali. Delali so tortilje, ki so še danes
popularne v Mehiki in tudi drugod po svetu. S takšnim na inom preživljanja so se vsi po utili
varne in eprav so gojili tudi druge rastline, je bila koruza najbolj pomembna. Zaradi tega je
bila globoko spoštovana in sve ana rastlina. Koruzo in druge rastline so obravnavali kot
otroke Matere Zemlje, bili so posebno sveti, še bolj sveta pa je bila zemlja, kot mati loveštva,
ki ni bila nikogaršnja last. Kot smo že omenili, je bila za namene zemljiške porazdelitve
skupina družin znotraj plemena oblikovala skupnost imenovano calpulli. Najpomembnejša
dolžnost skupnosti calpulli je bila prerazporeditev zemlje, ki je potekala približno vsake štiri
leta. Ko je za el na obmo jih, kjer so gojili rastline, padati donos, so ta obmo ja požgali.
Ostala obmo ja, ki so bila v prahi že približno osem let, so bila potem razdeljena. Posamezni
deli, ki so bili dodeljeni družinam, so bili razpršeni po celotnem odseku zemlje. To je bila
modra odlo ba, saj so tako vsi imeli enake možnosti za kmetovanje dela zemlje, kjer je bila ta
bolj revna ali bolj bogata. Ko je svet calpullija razdelil zemljo, se je za ela pomladna setev.
Možje so na zemlji, ki je bila v prahi, podrli drevesa, da so lahko pepel uporabili kot umetno
gnojilo. Možje so razrahljali zemljo, ženske pa so z motikami naredile manjše nasipe, kjer so
naredile štiri luknje in v njih položile po eno zrno koruze ter jih nato prekrile z zemljo. Po
setvi je prišlo obdobje, ko možje niso sodelovali pri delu na polju. Ko so poljš ine zorele, so
ženske in otroci ob polju taborili v majhnih ko ah narejenih iz dra ja. Tako so odganjali živali
in trgali plevel. Vsi so v skupnem prostoru zbirali hrano za težke ase. Azteki so radodarnost
narave sprejeli s hvaležnostjo, bogovom so nudili celo svoje življenje in življenje njihovih
otrok za življenje in rodovitnost. Vsako jesen je Veliki Govornik, kot vodja ljudstva, odprl
vrata skladiš a v katerem so bila žita in ostala posušena hrana. !eprav so vso razdelili ljudem,
je v asu suše velikokrat ni bilo zadosti. Tako so se nekateri ljudje izselili, eprav je ve ina
umrla na potovanju. Nekateri so se prodali v suženjstvo velikim gospodarjem, ki so imeli bolj
rodovitna polja. Kmet ni bil samo podpora ljudstvu, ampak tudi suženj bogovom. Vedno je
naredil kar je lahko da bi prinesel življenje in hrano svojemu ljudstvu, ampak se je zavedal, da
lahko sile suše in nesre e prinesejo uni enje. Tudi v najtežjih asih so ljudje vedeli, da bosta
nesre a in smrt s asoma omogo ila pot življenju, rodovitnosti in sre i. Eden izmed ve jih
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Slika 6:: Chinampe

Vir: Chiinampas, 20012
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verskih in zdravilnih slovesnostih so uporabljali tudi arobno gobo, ki ni predstavljala hrane,
saj je povzro ila bruhanje, pa pa je bil njen glavni namen haluciniranje. Sve eniki so jo zelo
varovalo, saj je bila namenjena samo v verske namene. Zaloge hrane, ki so bile namenjene
Aztekom, niso bile omejene samo na kmetijske pridelke in divje rastline. Lovci ptic so v paru
lovili vodne ptice z dvignjenimi mrežami na palicah. V hišah je imela ve ina družin purane in
eprav jih ni bilo veliko, so predstavljali bogat obrok hrane. V Tenochtitlánu so pogosto jedli
tudi ribe iz jezera. Azteki so jedli tudi miši, voluharje, majhne ka e, žabe in celo pse pasme
Tepeitzuintli, mehiške gole pse. Za iš enje ran so uporabljali pasjo maš obo namesto
zdravljenja z oljem in kisom, ki je bilo v takratnem asu v Evropi bolj pogosto. V vaseh na
celini so gojili tudi rede pol udoma enih praši ev. Meso je bilo zelo dobro, mo ne kosti pa
so lahko uporabili kot material za izdelavo orožja in orodja. V gozdovih Mehike so se
nahajale velike rede divjih jelenov, ki so med Azteškim asom postale redke, zato je bil lov
strogo nadzorovan. V primerni sezoni je Veliki Govornik Aztekov napovedal vsesplošen lov.
Lov na jelene je bil pomembnejši v hribih Tlaxcalana, kjer je bil Camaxtli, Bog jelenov, še
posebej cenjen in lov je bil pri njih bolj pomemben kot pri Aztekih. Prebivalci Tlaxcalana so
imeli sloves razmeroma primitivnih ljudi in bilo jim je dovoljeno, da so se lahko razcveteli na
svoj na in. Azteki pa so v primeru nezadostnega števila vojnih ujetnikov za žrtvovanje
bogovom napadli mesta in vasi Tlaxcalanov in odnesli mladeni e. Žal se je to pokazalo za
nespametno po etje, saj ko so prišli Španci, so se jim Tlaxcalanci pridružili pri napadu na
Tenochtitlán. Tlaxcalanske sile so bile odlo ilen dejavnik pri zadnjem uni enju Azteške mo i,
saj so Cortesu zagotavljale zadostno koli ino nosa ev in bojevnikov, da je kon no lahko
osvojil in uni il veliko mesto (Burland, 1975).
Azteki so bili tudi ribi i. Uporabljali so mreže narejene iz vlaken kaktusa maguey. Da bi
lahko nahranili edalje ve je število prebivalcev, so lovili ribe, želve in tudi race (Burland,
1975).
6. 10. 2. Kmetijski festivali
Azteki so obdelovali zemljo povsem naravno, sploh niso razmišljali, da bi s kakšnimi dodatki
lahko izboljšali kmetijske donose. V predpisanem asu so kopali in sadili ter bili isto
podrejeni bogovom. Ozra je v civilizaciji je bilo v strahospoštovanju do bogov, nikoli niso
natan no vedeli kaj jim bo prinesla usoda. Navkljub vsem naporom branja magi nih knjig in
opazovanja zvezd, da bi lahko napovedali usodo, je bila v sistem zapisana negotovost.
Negotovost je med intelektualnimi skupinami dosegla višek na vsakih 52 let, ko je prišlo
obdobje, ko bi lahko bog sonca in njegove mo i postali sužnji vrnjenega Quetzacoatla,
namesto Tezcatlipoce. Kmetje so bolj kot k abstraktnim podobam bogov stremeli k pomo i sil
iz naravnega sveta. Zaradi sušne pokrajine je bila zelo pomembna boginja vode, saj so se
zanašali na reke in pomlad, da bodo med nevihtami v deževni dobi obdržali zemljo vlažno.
Vetrovi, ki so sušili zemljo za sajenje in prinašali deževne oblake, so bili ena eni z
Quetzalcoatlom kot Ehecatlom. Verjeli so, da je pod zemljo veli astna dama z imenom
Coatlicue, ki je omogo ala rastlinam rast, za najbolj pomembno rastlino, koruzo, pa je skrbelo
kar ve boginj. Podobno so tudi za druga živa bitja skrbeli duhovi. Narava jim je dala toliko,
da so vsi razumeli, da ji morajo popla ati. Razumeli so celo žrtev otroka, saj je celotna
družina imela koristi od rasto ih poljš in in duhov, ki so jih š itili. Vse to kaže na popolnoma
neznanstven odnos, ampak Azteki niso upoštevali dejstva, da bi lahko uredili mo narave brez
duhovne pomo i. Vsakih 20 dni so priredili velik festival, katerega se je udeležila celotna
poljedelska družina. Poklonili so se bogovom in hkrati izkoristili priložnost za blagovno
menjavo. Najpomembnejši namen teh festivalov je bil rast in razvoj koruze. Najbolj žalosten
med festivali je bil Atlcoualo, konec februarja, ko so klicali dež. Žrtvovali so otroka, ki so ga
prinesli do reke ter pretepli z namenom, da je jokal. Prav tako je celotna množica planila v
jok, kar naj bi spodbudilo bogove dežja da bi jim poslali solze vode iz oblakov. Otrok je bil
37

nato z veli astno slovesnostjo vržen v vodo in se utopil. Ljudje so verjeli, da so padavine
prišle zaradi njihovega žrtvovanja. Verjeli so, da so se bogovi vdali zaradi njihovih tragi nih
ponudb in prinesli blagoslov v obliki dežja. Najbolj krut med festivali je bil Tlacaxipeualiztli,
saj so vojnega ujetnika omamili z drogo in ga živega odrli ter mu izrezali srce. Srce so nato
ponudili bogovom, s kožo pa oblekli vojaka, ki ga je ujel. Vojak je nato plesal in jokal v
nebesa za novo življenje in mo . !ez nekaj dni se je koža posušila in razpadla na majhne
koš ke, ki so jih dali k vsakemu semenu koruze ki so ga posadili. Kože so bile tako svete, da
so jih po koncu festivala shranili pod tempelj Xipe Toteca, boga trpljenja. Azteki so smatrali
ta festival tako šokanten kot tudi plemenit in jim je pomenil pe at pakta med loveštvom in
bogovi. Ljudje so dali trpljenje, bole ino, delo na poljih ter žrtve bogovom v zameno za
hrano, ki je prišla iz mladih koruznih rastlin. Naslednji festival je bil Tozoztontli, ki je trajal
od konca marca do sredine aprila in je bil spet eden izmed festivalov posve enih molitvam za
dež. Sledil je praznik Xilotes, mlade koruzne rastline, kjer so ljudje plesali in se veselili. Pri
vsakem pomembnem templju so morali darovati žensko koruznim duhovom. S sve eniki je
plesala v veseli slovesnosti, ko jo je eden izmed sve enikov vrgel ez hrbet in ji odrezal
glavo. Brizgajo a kri naj bi poljš inam prinesla rodovitnost. Nato od konca maja do za etka
junija ni bilo kmetijskih festivalov, v za etku junija pa se je za el festival imenovan
Etzalqualiztli. Žrtve so bile namenjene duhovom dežja. Konec junija je bil festival
Tecuilhuitontli, kjer so bili posebej po aš eni solni delavci, saj je bila sol uvožena iz morskih
obal. V prvih dneh julija je bil najve ji praznik gospodarjev, Hueitecuilhuitl. V tem asu je
koruza ravno postajala zrela in potekal je tudi festival za boginjo Xilonen, ki je bila boginja
mlade koruze. Po žrtvovanju služkinje so lahko ljudje za eli jesti še nezrelo koruzo, ki je bila
postrežena kot prvo sadje. V prvi polovici septembra je sledil žetveni festival, Ochpaniztli. Bil
je najbolj vesel azteški festival, saj je ljudem pomenil nagrado s strani bogov v obliki hrane in
nadaljevanjem življenja. Pet glav popolnoma zrele koruze so nesli v vsako gospodinjstvo v
ast Dam Chicomecoatl, katere ime, e ga dobesedno prevedemo, je pomenilo sedem ka .
Seveda so žrtvovali tudi v tem festivalu, eprav je bil osrednji obred ples in petje ob
prinašanju zrele koruze iz polj. Veliki festival za bogove dežja, Tlaloques, je bil »gorski
praznik«, Tepeilhuitl. Naslednji praznik namenjen Tlaloques je bil šele decembra, Atemoztli,
padanje vod. Žrtve so namenili bogovom gospodinjstva in postavili palice, ki so držale
papirnate zastave, prekrite z gumo. Ko so te zastave prižgali, so se zaradi gume naredili rni
oblaki dima, za katere so verjeli, da privabljajo velike nevihtne oblake in da bo tako prišlo
deževno obdobje. Na prelomu leta je prišlo nevihtno vreme, Tititl. Žrtvovali so ljudi in jokali,
da bi prišlo bogatejše deževje. Od sredine januarja do sredine februarja je bilo obdobje
imenovano Izcalli, »hiša kamnov«, med katerim so sušili in pražili koruzo. Slovesnosti so bile
posve ene bogu ognja in slovesnem lovu. Po tem festivalu, v za etku februarja, je prišlo pet
»nesre nih« dni pred za etkom novega leta, ki se je za elo s festivalom Atlcoualo (Burland,
1975).
6. 10. 3. Azteško gospodinjstvo
V hiši je bilo najbolj sveto mesto v njenem centru, kjer je gorel majhen ogenj. To je bilo
svetiš e Xiuhtecuhtlija, Gospodarja ognja in zemeljskega predstavnika velikega Stvarnika,
Ometecuhtlija. Znotraj hiše so bile jasli za posušeno koruzo, v kotih pa so imeli glinene ali
kamnite kipce bogov. Bogovi so bili del ljudstva in tako del vsake posamezne družine tega
ljudstva. V mestu so bile boljše hiše zgrajene iz kamna, proti obrobju mesta pa so bile vse bolj
iz palic in ometane z glino ter s streho iz palminih listov. Velikokrat je bila na dvoriš u
postavljena majhna stavba, kjer je bila družinska kopel, ki so jo uporabljali v asu bolezni ali
v primeru slabšega po utja. Po vro i kopeli se je nato šlo še okopati do najbližjega mrzlega
ribnika ali potoka. Takšno zdravljenje je bilo krepilno in zdravilno. Vsako jutro so ljudje
pogledali proti nebu, da so videli e je Jutranjica na nebu. !e je bila, so si s kaktusovo bodico
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preluknjali uho in proti Jutranjici s prsti vrgli dve kapljici krvi, da bi imel Quetzalcoatl mo ,
življenje in dal blagoslove. Vsaka no je prinesla strah in ljudje so se zadrževali znotraj hiš,
razen sve eniki in fantje, ki so se u ili za sve enike so upali hoditi zunaj po temi. Verjeli so,
da je takrat zunaj polno grozljivih duhov, ki bi jim lahko prinesli bolezen ali celo smrt
(Burland, 1975).
Mlade punce so imele dolge lase, ki so se svetili zaradi neprestanega esanja in oljenja.
Poro ene ženske so svoje lase spenjale v dve kiti. Moški in ženske so nosili uhane, ve inoma
iz zlata. Veliki plemi i so si preluknjali spodnjo ustnico, s katere je visel obesek in njihovi
zlati uhani so bili navadno zelo veliki. Vsi ljudje so nosili sandale s trakovi iz jaguarjeve kože,
razen Veliki Govornik je nosil zlate sandale, eprav se njegova stopala niso nikoli dotaknila
tal ko je prišel iz sobe. Ve ina mož je nosila okrašeno tkano ogrinjalo, ki je bilo speto z
vozlom na enem ramenu ter navadno bleš e ih barv. Ženske so nosile krila zavita okoli
pasov. Moški so svoje obraze barvali s rnimi, belimi, modrimi, rde imi ali drugimi barvami,
ki so bile primerne za dolo eno priložnost, ženske pa navadno s temno rumeno barvo. Poroke
so bile dogovorjene s strani staršev obeh družin, »poro ni posrednik« je uredil pla ilo dote.
Ženinova družina je pri akovala odškodnino za izgubo sinovih storitev, kot na primer dela z
lesom, gojitelja in po možnosti mladega vojaka, ki je domov prinašal vojni plen. Ženina
družina je pri akovala odškodnino za njene možnosti kot tkalke in izdelovalke keramike, ter
ženske, ki bi se lahko pogajala na tržnicah. Sama poroka je bila zelo preprosta slovesnost pred
sve enikom, z velikim številom govorov sorodnikov z obeh strani. Po poroki so mlademu
paru pri gradnji in opremljanju hiše pomagali sorodniki. Najljubša mo na pija a na porokah
in ostalih prazni nih priložnostih se je imenovala pulque. !e so jo popili preve so postali
pijani, eprav ni bila veliko mo nejša od navadnega piva. Ljudem, ki so se napili v javnosti,
so grozile najbolj hude kazni, saj bi lahko pijan lovek sovražniku razkril na in, kako Azteke
poraziti v vojni, kar si seveda niso smeli dovoliti. Pijane ženske so se navadno obnašale
opolzko, kar so imeli za nemoralno, in bile zaradi tega pretepene od možev. Precej verjetno je,
da je bila njihova kruta moralna tradicija povod svojevrstnemu krvolo nemu tipu verskega
aš enja (Burland, 1975).
6. 10. 4. Trgovci in trgi
Razli ne dele azteške države so povezovale pešpoti trgovcev, imenovane Pochteca, ki so
vodile ez gorovja in gozdove, saj so v razli nih delih azteške države prebivalci lahko
proizvedli razli ne materiale. !lani trgovskih družb so bili zelo skrivnostni in niso želeli, da
bi se razvedelo, da so bili bogati, ker bi tako lahko zvabili plemi e k ropu, niti niso želeli, da
bi se zvedelo, kako so se pogajali za blago ali kako so vodili njihove skrivne organizacije.
Tako so se držali bolj zase in proslavljali aš enje njihovega posebnega boga Yacatecuhtlija,
ki je pomenil Gospodarjev nos. Ko so se vrnili z uspešnega podviga z lepimi stvarmi z drugih
okolišev, so v eni izmed njihovih hiš priredili festival. Hiše so bile navadno zunaj videti
revne, ampak znotraj je bilo mnogo lepih stvari z drugih dežel. Preden so odšli na trgujo o
odpravo, so prišli na trg in naznanili namen njihovega potovanja. Velikokrat se jim je
pridružilo precejšnje število moških, ki so si zaželeli dogodivš ine. Družbe trgovcev so imele
pomembno vlogo kot prenašalke informacij med mesti. Med najpomembnejšimi
informacijami so bile vojaške, ki so jih sporo ali azteškim vojnim vodjem. Trg je bil eden
najpomembnejših delov vsakega mesta. Trgovci iz drugih mest so prinesli blago za prodajo in
zamenjavo, kakor so tudi proizvajalci hrane, oblek in lon arstva prinesli svoje izdelke za
blagovno menjavo. Ljudje so krožili po trgu in si izmenjavali tako blago ter novice, trg je bil
tako glavni vir informacij. Vsako mesto je imelo tudi nadzornika nad trgom, saj se je
Aztekom zdelo pomembno, da je imelo njihoov ljudstvo sloves poštenih poslov. Pomen
trgovine je bil znotraj gospodarstva zelo velik, delno zaradi obširnih potovanj Pochtecov,
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delno zaradi povpraševanja po dolo enem blagu. Veliko so trgovali s perjem, ki so ga uvozili
iz tropskih delov (Burland, 1975).
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7. MAJJI
Civilizaacija Majevv je še ved
dno, kljub rraziskavam
m, polna misti nosti inn skrivnostii, saj so
evropskki duhovnikki po španski zasedbi v 16. in 17.
1 stoletju sežgali vsee njihove knjige
k
iz
papirja, narejenegaa iz lubja neke
n
vrste figovca, raazen redkih izjem (Elsson in sod.., 2009).
Ve kratt se pri tej kulturi lah
hko opazi oodmaknjeno
ost iz asa in prostoraa kot tudi iz širših
civilizaccijskih vzorrcev zna iln
nih za razvvoj ljudskih skupnosti. Toda razisskave kažejo, da so
takšna sstališ a rom
manti na in velikokrat
v
ppopolnoma neutemeljen
n
na. Maji so uprizarjali kulturne
vzorce, katere sree amo še v drugih delih svetaa (koledar s posebniim zaniman
njem za
premikaanje Veneree je v nekatterih vidikihh podoben starodavni
s
Kitajski;
K
fevvdalna orgaanizacija
kot v eevropskih državah
d
na za etku srrednjega veeka; množicca neodvisnnih in med
dsebojno
nasprotuujo ih držaav kot tistih
h v Gr iji aali Sumerijii; zapisi na trakovih ddrevesnega lubja ali
kožah žživali - »kkodeksi« - po podobnnemu princcipu kot v južni Aziiji), v svojjevrstnih
specifi nostih (possebna pozorrnost kateraa je namenjjena trgovin
ni; specifi een koncept pomena
ljudske žrtve; izjem
men zna aj v igri z gum
mijasto žogo
o, ki je igran
na na igriš ih v obliki rke I in
prav gootovo je vennomer imella izklju noo ritualno fu
unkcijo; ko
ombinacija ssvetega kolledarja z
260 dneevi in »pribbližnega letaa« s 365 dnnevi; intenzzivno gojena polja in hhrana zasno
ovana na
razli nihh vrstah korruze, ilija, zelenjave iin kruhu). Klju
K
za razzumevanje nnjihove kultture nam
daje njihhova religija, ki je prik
kazana kot cceloten simb
boli ni sisteem interakccije lovekaa in sveta
kateregaa obkroža narava
n
ter konkretni
k
dru
ružbeni, ideo
ološki in ek
konomski de
dejavniki (Boškovi",
1990).
Maji soo ustvarili eno najbolj dovršenih ddružb v starrodavnem svetu.
s
Njihoovi gradben
niki so si
zamislilli visoke, s kamni obd
dane pirami de in jih po
ostavili brez pomo i žželeznega orodja ali
koles. N
Njihovi izoobraženci so
s doumeli pojem ni le in so števila
š
zapiisovali z mestnimi
m
vrednosstmi. Njihovvi astronom
mi so neverjjetno natan no izra un
nali Son ev,, Lunin, Veenerin in
Marsovv cikel. Njihov izra un
u lunarneega mesecaa se samo za 24 seekund razliikuje od
današnjega, ki ga merijo
m
atomske ure (Elsson in sod., 2009).
Slika 7:: Obmo je civilizacijee Majev

Vir: Lattin Americaan studies, 2012
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7. 1. Izvor
Nahuani so bili velika narodnostna skupina v Srednji Ameriki, kateri so pripadali tudi Maji.
Škof Diego de Landa je razen treh kodeksov uni il vso majevsko pisno zapuš ino. Kmalu po
zavzetju Jukatana je poro al, da vsa izro ila kažejo na vzhodno poreklo prebivalstva (Oki ,
1996).
!as, ko so se Maji pojavili v Gvatemali in Belizeju, je nemogo e z gotovostjo opredeliti.
Kronologija majevske civilizacije se med raziskovalci razlikuje. V stari kronologiji so
govorili o stari in novi državi Majev, kar je vprašljivo, saj ni nikjer podatkov o kakšnem
vladarju in ni znan noben veliki dogodek, ki bi lahko bil mejnik med staro in novo državo
(Oki , 1996).
Najpomembnejša reka v majevski zgodovini je Usumacinta v Gvatemali. Po obeh njenih
bregovih se vle e Lacandonski tropski deževni pragozd. K predelu pragozda na bregovih
Usumacinte sodi tudi Petén, nizka planota, na kateri je v 1. ali 2. stoletju n. št. zrastlo prvo
kamnito mesto Majev (Stingl, 1977).
7. 2. Obdobja majevske civilizacije
Zgodovino Majev delimo na tri obdobja. Prvo se imenuje predklasi no in je trajalo od okoli
leta 2000 pr. n. št. do okoli leta 250 n. št. Drugo obdobje je klasi no in je trajalo od okoli leta
250 do leta 900. Zadnje obdobje je poklasi no in je trajalo od leta 900 do 1521, ko so Španci
osvojili Mehiko (The Ancient...).
7. 2. 1. Predklasi no obdobje
Prvo obdobje majevske civilizacije se imenuje predklasi no, o njem vemo zelo malo glede na
to, da je trajalo okoli dve tiso letji. Znano je, da so bili prvotni Maji kmetje, ki so se
preživljali s poljedelstvom in lovom. Družba je bila najverjetneje organizirana po
sorodstvenih vezeh, vodil jih je poglavar. Okoli 2. stol. pr. n. št. pa so Maji že za eli graditi
mesta, ki pa jih je v 1. stol. n. št. uni il pepel (Elson in sod., 2009).
Majevsko naselitveno obmo je ob Usumacinti je bilo obmo je skrajnosti. Vsako leto je od
maja do novembra mo no deževalo in napolnilo potoke in reke ter napojilo mo virna nižavja
in jezera. Februarja je dež ponehal in naslednjih nekaj mesecev je bilo sušnih, tako je bila
voda v tem obdobju velika dragocenost. Maji so se zaradi tega ustalili v majhnih vasicah v
bližini najbolj zanesljivih vodnih virov. S seboj so že prinesli semena in gomolje, s katerimi
so eksperimentirali že tiso let: koruzo, bu e, fižol in manioko. Da so koruzna polja dobro
obrodila, so morali koruzo sejati ob koncu sušnega obdobja. Najverjetneje so bili prvi
majevski vladarji najboljši kmetovalci, ki so natan no opazovali svet okoli sebe in si pridobili
veljavo s svojimi sposobnostmi. Ti prvi vladarji so z opazovanjem polj ugotovili, da koruza
najbolje uspeva ob robu mo virij, kjer umikajo a se voda vsako leto za seboj pusti rodovitne
plasti mulja. Z natan nim opazovanjem so znali tudi dolo iti položaj vzhajajo ega sonca ob
spomladanskem in jesenskem enakono ju, kar je postalo temelj novega son nega koledarja.
Majevski vladarji so s temi opazovanji ugotovili ritem narave (Elson in sod., 2009).
Najstarejša naseljena mesta na ozemlju na katerem so živeli Maji, segajo v obdobje okoli
8760 let pr. n. št., do velike spremembe v na inu življenja je prišlo v obdobju med 7000 in
2500 leti pr. n. št. Kot ve ji del Srednje Amerike so bili tudi Maji v asu razcveta Olmekov
pod njihovim kulturnim vplivom. Majevski vladarji v predklasi nem obdobju so izpostavljali,
da so Maji potomci Olmekov. Za primerjavo so se Azteki imenovali kot naslednike Toltekov.
Namen teh ideoloških vzorcev je bil relativno enostaven: podjarmljenim ljudstvom so želeli
pokazati, da nova ljudstva, ki so bila velikokrat tudi novi osvajalci in zahtevali nove stroške,
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prihajajo kot izbranci in predstavniki bogov. Okrog 2. stol. pr. n. št. so se za ela prva velika
javna dela in že so izstopali dominantni centri. Seros, Tikal, El Mirador, Isapa in Kaminalhuju
so kontrolirali trgovske poti, še posebej trgovanje s kakavom, ki je bil posebno cenjen in v
trgovanju uporabljen kot denar, ter žadom. Potreba po obsidianu je vplivala na pove anje
intenzivnosti trgovskih vezi z Mehiško dolino, saj je bil obsidian najtrši poznan material in
tako so iz njega izdelovali orodja, orožje ali umetniške predmete. Kultura, ki je dominirala
nahajališ em žada, je tudi dominirala vsem podro jem. Starodavni mojstri so gojili vsak zelen
kamen, ne glede na to ali je res bil žad ali ne. Predhodne analize so pokazale, da je veliko
število predmetov, uhanov in mask, za katere se je verjelo da so iz žada, dejansko bilo iz
zelenega kamna. V tem asu so tudi v eni od prvih majevskih metropol, El Mirador, gradili
kompleks templjev in javnih zgradb, ki naj bi bil prizoriš e najpomembnejših dogodkov.
Celoten kompleks in tudi drugi majevski centri so dobili ime po tem, ker so fasade okrašene z
maskami, ki predstavljajo »obraz« jaguarja, ki je bil za prve Špance v Novem svetu tiger. Vse
to kaže na nadaljevanje jaguarja kot božanstva, ki je prisoten tudi pri Olmekih, pri Aztekih pa
mnogo kasneje najdemo enega od najzanimivejših vidikov Tezcatlipoca, Tepeyollotla, kot
boga v podobi jaguarja (Boškovi", 1990).
Najve jo mo med zgodnjimi majevskimi kralji so imeli tisti, ki so vladali starodavnemu
mestu El Mirador. Leži v prostrani mo virni kotanji na severu Gvatemale, kjer je malo sveže
teko e vode, med deževnim obdobjem pa se v za asnih mo virjih naberejo hudourniški
tolmuni. Majevski kmetje so se spretno prilagodili življenju v tej vodnati pokrajini, kmetovali
so na višjih obronkih in kopali blato z mo virij in jezer ter z njim gnojili polja. Elmiradorski
kralji so bili zaradi obilnih letin zelo bogati in tako so prevzeli nadzor nad sosednjimi mesti in
ustanovili to, emur danes arheologi pravijo prva majevska država. Ukazali so zgraditev
omrežja nasutih cest iz drobljenega gramoza, ki se je raztezalo na sever, jug in vzhod po
džungli. Do 1. stol. n. št. je El Mirador gospodoval obmo ju, velikemu kot približno petina
Slovenije. Mesto, ki je bilo središ e te prve države, je postalo eno najve jih kar so jih zgradili
Maji. Graditelji mesta so zidove in tla objektov zaradi videza debelo ometali, kar je
povzro ilo eno prvih ekoloških katastrof. Omet so izdelovali tako, da so apnenec segrevali pri
visokih temperaturah v pe eh na oglje, za izdelavo oglja pa je potrebnega ogromno lesa. Tako
so posekali obsežne predele gozda, med deževnim obdobjem je dež spral zemljo s posek v
naplavne nižine in lagune ter jih s asoma povsem zasul. Kmetje niso mogli ve kopati blata
za gnojenje in njihova polja niso ve tako obrodila. Z manjšanjem zalog hrane se je manjšalo
tudi prebivalstvo, dokler ni bilo do srede 3. stoletja El Mirador izpraznjeno in žrtev iz rpanih
naravnih virov in opustošenega okolja (Elson in sod., 2009).
V prvem stoletju n. št. je izbruh vulkana Ilopango v Salvadorju pripeljal do hitrega konca
ve ine zgodnjih majevskih centrov, v bistvu vse, ki so ležali na malo višjih nadmorskih
višinah, razen Tikala. Tone vulkanskega pepela so uni ile najve ji del civilizacije, ki je
temeljila na kmetijstvu (Boškovi", 1990).
7. 2. 2. Klasi no obdobje
Okoli leta 250 so majevska mesta za ela ponovno rasti v pokrajini Petén, v nizkem tropskem
svetu Gvatemale. Razvijala so se številna mesta, kot so Tikal, Uaxactún, Yaxchilán, Piedras
Negras, Seibal, Palenque, Copán in mnogi drugi centri so privla ili vse ve ljudi. Razvijali so
se umetniški stili in monumentalna arhitektura (Boškovi", 1990). !eprav so bili ti upravni in
kulturno obredni centri obsežni in arhitekturno mogo ni, so jim manjkale glavne zna ilnosti,
ki jih povezujemo z definicijo pravih mest (Kent, 2006). Niso bila vklju ena v enotno državno
tvorbo, temve so imela podobno strukturo kot grške mestne državice – polisi. Okrog glavnih
kulturnih središ so bila številna predmestja, mesto Tikal naj bi imelo s svoji predmestji okoli
100 000 prebivalcev (Medved, 1972).
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Klasi no obdobje je bilo v majevskem svetu obdobje velikih kraljevskih spletk. Povsod po
nižavjih, od Tzibanchéja na severu do Copána na jugu, je cvetelo veliko malih kraljestev, ki
so jim vladali sveti kralji, vsako okrožje pa je imelo svojega deželnega glavarja (Ancient
Mesoamerica, 1997). V bogatejših deželah so živeli v prelepih pala ah v središ u mesta. Med
sabo so tekmovali v imenitnosti mest, najemali so umetnike, da so jim krasili stene svetiš in
pala . Onkraj notranjega središ a pala , piramid, delavnic in trgov so bila stanovanjska
naselja, kjer so navadni ljudje živeli sredi vrtov in polj v hiškah, ki so bile zidane iz kamna ali
na soncu sušene gline. Prst so gnojili s kompostom in živalskim gnojem ter kolobarili
poljš ine (Elson in sod., 2009).
Porast števila prebivalstva je zahtevala nove metode priprave zemljiš za gojenje razli nih
kultur. V nižinskem delu so razvili izredno zapleten sistem kanalov za namakanje bolj sušnih
zemljiš , kanali pa so služili tudi kot ribniki. Na bolj strmih pobo jih so zgradili terase, na
nekaterih mo virnih obmo jih so za izsuševanje skopali jarke in hkrati kopi ili zemljo, da so
dobili nasute, privzdignjene njive. Tako so lahko za eli gojiti ve je število kultur, ki so jih
poleg ostalih svoji izdelkov prodajali na trgih (Boškovi", 1990).
Prebivalstvo je bilo v glavnem skoncentrirano okoli najve jih centrov, eden najbolj poznanih
in raziskovanih je sigurno Tikal v Gvatemali. Tikal naj bi bil zgrajen v obdobju od leta 94 pr.
n. št. do leta 176 n. št. Ko so arheologi odkrivali vse izkopanine, so bili presene eni nad
umetniškimi predmeti izjemne lepote, izklesanimi kostmi, slikami in drugimi izkopaninami.
Vse te najdbe so predstavljale sijaj kulture Majev (Boškovi", 1990). Leta 537 je bil Tikal
najbogatejše in najbolj mogo no majevsko kraljestvo. Imeli so debele sklade kremenjaka,
surovine za izdelovanje kamnitega orodja in velikanska mo virja s plodno zemljo. Najvišja
piramida v Tikalu je visoka 73 metrov, vse je usmerjeno v višino, vendar ne na brezdušen
na in z neboti niki nagnetenih velemest, ki jemljejo prostoru dušo. Kompleks Tikala ni
zgrajen na ravnem prostoru, temve v terasastem stilu, kjer niti ena stavba ne omejuje druge,
kjer ni vtisa natla enosti, ampak je vse odprto, široko in zra no (Oki , 1996). Mesto leži na
razvodju med Karibskim morjem in Mehiškim zalivom in tako so re ni trgovci, ki so tovorili
robo z enega konca polotoka na drugega, pogosto potovali po poteh, ki jih je nadzorovalo
kraljestvo Tikal. Tikalska kraljeva rodbina je navezala trgovske stike z najve jo trgovsko
velesilo v Mehiškem višavju, mestom Teotihuacan (Elson in sod., 2009).
Copán, mesto na honduraškem višavju, je bilo kulturno in intelektualno središ e. To mesto je
bilo posve eno umetnosti, znanosti in obrednim igram (Oglejmo..., 1978). V Copánu je bilo
tudi obvezno igriš e za žoganje, enako kot v Tikalu. Ta objekt so imela vsa mesta v Srednji
Ameriki (Oki , 1996). Copán je eno najve jih majevskih mest, ki je najve ji razcvet doseglo
med 6. in 9. stoletjem. Danes je del svetovne dediš ine Unesca (Natek, 2000).
Najlepše majevsko mesto iz asov »stare države«, ko so Maji še živeli ob reki Usumacinti je
bil Palenque, ki je ležal na severnih obronkih Chiapaškega višavja na nadmorski višini
približno 100 metrov (Natek, 2000). Mesto je imelo ugodno lego, ki jo je dopolnjevala še
gorska reka, ki je prebivalce Palenque preskrbovala z vodo, ribami ter namakala njihova
koruzna polja. V pragozdu je bilo dovolj divja ine za prehrano, ptic, katerih perje je bilo
glavni okras palenqueške aristokracije in duhovš ine, pragozd pa je dajal tudi gradbeni les
(Stingl, 1977). Palenque je bil na višku razvoja med 6. in 7. stoletjem (Ventura in sod., 1989).
Danes je del svetovne dediš ine Unesca (Natek, 2000).
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Sllika 8: Paleenque

V
Vir: Mexiquee, 2012
Okoli leeta 600 n. štt. so Maji zaa eli zapuš ati svoja cv
veto a, z naaporom kdo ve koliko generacij
g
zgrajenaa mesta ob Usumacintii v Gvatemaali. Tako ko
ot še ni pojaasnjen razloog zakaj so se sploh
naselili v vlažnotrropski pokraajini Petén,, medtem ko
k so bili na
n višavju vveliko bolj ugodne
podnebnne razmere za življenjje loveka, tako tudi še ni pojassnjen razlogg zakaj so zapustili
negostooljubna obm
mo ja tropsskega pragoozda v Gv
vatemali in
n jih zamennjali za prrav tako
negostooljubno obm
mo je jukataanske selve (Medved, 1972).
1
Verjetno so iz ssvojih matem
mati nih
izra unoov in cikli nih zakoniitosti spoznnali, da je njihov
n
as minil. V teem asu so
o tudi na
Jukatannu zadnjemuu zgrajenem
mu mesti dalli ime Mani, kar pomen
ni minilo je.. Tako Azteeki, Maji
kot Inkki so vedelli, da bodo
o prišli osvvajalci, lju
udje, ki priipadajo druuga nemu svetu
s
in
druga nnemu asu od
o njihoveg
ga. Toda eddino Maji so
s znali preemostiti ass in prostor.. Ideja o
cikli neem nastajannju in uni enju civiliizacij je tiipi na za vse
v predkoolumbovske kulture
Amerikke. Med njim
mi so Maji prišli
p
najdljee v svojih raaziskovanjih
h, zato so naa zgodovino
o gledali
kot na vve no ponavvljanje, ki see dogaja v ddolgih asov
vnih intervaalih (Oki , 11996).
Življenjje na Jukataanu je bilo odvisno odd vodnjako
ov – vrta , ki so se izzoblikovali v kraški
skorji (S
Stingl, 19777). Ob takšnih vodnjakkih so nastaala skoraj vsa
v mesta juukatanskih Majev –
Kabah, Sayil, Labnna in druga (Oki , 19966).
Arheoloogi so naletteli na velik
k problem ddolo anja sttarosti posam
meznim objjektom, saj so Maji
stalno ruušili stare, da
d bi gradilli nove. V ssvojem vrhu
uncu, okoli leta 700, jee v Tikalu, ki
k se je s
svojimi predmestjii razprostiraal na okoli 50 kvadrattnih miljah površine, žživelo okolii 60 000
ljudi. U
Ustvarjal je trgovske
t
vezzi tako z M
Mehiško dolino kot tudi s kulturamii iz Kostarike. Nato
je naenkkrat zamrl. V Copánu
u, najjužnejjšemu velik
kemu centru
u klasi negga obdobja so našli
neverjettne koli inee zgodovinsskih pisnih dokumento
ov, ki govorrijo o zgodoovini dinasttij, ki so
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za ele vladati od leta 450 naprej. Kljub gradbenemu obdobju, raziskave kažejo, da je sredi 8.
stoletja za ela upadati kvaliteta prehrane prebivalcev, verjetno zaradi prevelikega porasta
števila prebivalcev in tako posledi no rušenja ekološkega ravnotežja tega podro ja. Okoli leta
820 je število prebivalcev doseglo rekordnih 20 000 in nato za elo po asi upadati.
Obdelovalne površine so bile isto iz rpane, gozdovi so si šele 4 stoletja kasneje po asi
opomogli (Boškovi", 1990), nastopila je še huda suša, ki je trajala približno 9 let in sledile so
ji še druge katastrofalne suše. Veliko ljudi je umrlo, drugi so se preselili v bolj zelene
pokrajine (Elson in sod., 2009). Ko so še zadnji prebivalci zapustili Copán, ki je bil nato z
vsemi svojimi izjemnimi dosežki prepuš en džungli, eroziji in prihajajo im stoletjem.
Medtem ko se za klasi ne centre postavlja množica hipotez kako in zakaj je prišlo do kolapsa
(hitra rast števila prebivalcev, kateri ni moglo slediti ustrezno izboljšanje obdelovalnih
sistemov; serija naravnih nesre in katastrof; iz rpanost proizvodnega sloja prebivalstva
zaradi stalnih spopadov med državami; iz rpanost zaradi prevelikega obsega javnih del, ki so
v 8. in v za etku 9. stoletja dobili ogromne razsežnosti v skoraj vseh južnih centrih;
degradacija zemljiš ; nezmožnost za nadzor trgovine s strateško pomembnimi surovinami –
obsidian, žad, sol; kme ki upor itd.) ter propada severnih centrov na polotoku Jukatan, ostaja
uganka. V novejših asih je vse ve zagovornikov teorije, po kateri naj bi centri v srednjem
delu Jukatana in gozdovih Peténa zgubili pomen zaradi prevlade prišlekov s severa, kateri so
vztrajali pri trgovanju preko morskih poti in ne po kopnem. Tak na in trgovanja je bilo veliko
lažje nadzirati in tako so neko veliki centri, ki niso ležali ob prometnih vodnih poteh izgubili
svoj pomen. Po drugi strani je množica obalnih mest polotoka Jukatan in v dolinah ob rekah,
v tem obdobju doživljala pravi razcvet (Boškovi", 1990).
7. 2. 3. Poklasi no obdobje
Po propadu civilizacije na osrednjih in južno leže ih podro jih, se je življenje majevske
civilizacije nadaljevalo in cvetelo na severnem nižinskem delu Jukatana in v južnih višinskih
predelih Gvatemale. Centri kot so Uxmal, Kabah, Jaina, Tancah so uspeli prebroditi ta delni
kolaps (Boškovi", 1990). Tudi »nova država« ni bila enotna državna tvorba, temve jo je
sestavljalo ve manjših mestnih državic. Šele ko so za eli prodirati Tolteki in uveljavili svojo
premo se je ustanovila enotna država. Številni upori in revolucije so kon no zrušile oblast
doseljencev in enotna država tik pred prihodom Špancev je spet razpadla na številne mestne
državice (Medved, 1972).
Na severnem delu Jukatana je že pred prihodom Majev iz Peténa živela skupina Majev, ki je v
6. stoletju na osrednjem delu severnega Jukatana ustanovila mesto Chichén Itzá (Medved,
1972). Z doselitvijo Majev iz Peténa je v enem stoletju osupljivo zacvetelo ter privla ilo
popotnike, trgovce in romarje z vsega polotoka. Mesto je bilo premožno, kultivirano in
svetovljansko, bilo je nekakšna starodavna globalna vas. V njem sta se nahajala tudi dva
velika naravna vodnjaka ali cenote, ki sta imela toliko vode, da bi lahko vsak posebej z vodo
preskrbela vse prebivalce mesta. Prebivalci Chichén Itzája so astili svetovljanskega boga z
imenom Kukulkán, ki so ga Mehiškem višavju poznali pod imenom Quetzalcoatl. Kult tega
boga se je hitro širil po celotnem Jukatanu. Trgovci z obmo ja Chichén Itzája so trgovali z
razli nim blagom, njihov najpomembnejši doma i izdelek pa je bila sol (Boškovi", 1990).
Mesto je bilo opuš eno v 15. stoletju in je danes del svetovne dediš ine Unesca (Natek,
2000).
Mayapán, ki je bil ustanovljen leta 1050 je po propadu Chichén Itzája prevzel njegovo mesto
(Elson in sod., 2009) ter dosegel prevlado nad celotnim obmo jem severnih provinc ter
intenzivno trgoval z neodvisnimi centri – Tancah, Tulum, Cozumel, Lamanaiom, Santa Ritom
in Xelha (Boškovi", 1990). Tamkajšnji zelo bogati veletrgovci so veliko služili z vse bolj
cveto o obalno trgovino s soljo, medom, lon enino, mineralnimi barvili, kakavom in
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bakrenimi zvonci. Mesto je vojsko verjetno uporabljalo za podporo trgovine. Majevski
vladarji so postajali vse bolj podjetni ter podanikom omogo ali dostop do ve jega bogastva,
šlo je v bistvu za vodenje na podlagi prakti nih potreb (Elson in sod., 2009). Po uni enju
Mayapána se noben center ni ve povzpel na najvišjo stopni ko mo i. Ko so Španci za eli s
svojimi osvajanji, so se obdržale samo še posamezne utrdbe, med katerimi se je najve ja,
Tayasál, na jezeru Petén Itzá, predala leta 1697. Nekateri odmaknjeni deli Jukatana nikoli niso
bili pacificirani, pa vendar so skupni u inki španske kolonialne politike, religijske
spreobrnitve in prave demografske katastrofe zaradi pojava evropskih bolezni bili preve .
Kljub temu, da so Maji, njihovi jeziki in mnogi starodavni obi aji preživeli in da danes še
obstajajo, je njihova nekdaj briljantna civilizacija, ki je trajala skoraj dva tiso let, doživela
konec (Boškovi", 1990).
Mesto Tulum je bilo eno izmed zadnjih oporiš majevske civilizacije. Cveto e versko in
trgovsko središ e je bilo od približno leta 1200 in vse do španskega prihoda v 16. in 17.
stoletju. Trgovci so s kanuji pristajali na obali in se specializirali za izvoz medu. V Tulumu se
združujeta tolteška in majevska tradicija in umetnost. Stebri imajo obliko pernatih ka , kar je
tolteška zna ilnost. Prvotno se je imenoval Zama, kar v majevskem jeziku pomeni Svitanje, ki
ima verjetno globljo simboliko (Elson in sod., 2009).
Španci so potrebovali kar 200 let, da so leta 1697 dokon no porazili še zadnje majevsko
kraljestvo. Danes živi v Mehiki, Gvatemali in Belizeju ve kot 6 milijonov Majev, ki govorijo
28 majevskih jezikov in številni še vedno ohranjajo stare šege. Živijo v hišah iz nežgane
opeke ali blata, obdelujejo koruzna polja, na tržnicah prodajajo doma narejene izdelke ter se
zahvaljujejo bogovom s starodavnimi obredi (Elson in sod., 2009).
Ena izmed teorij o razlogih za propad Majev pravi, da naj bi se v kraljestvu za ela nekakšna
oboroževalna tekma. Copán so obzidali z visokim obzidjem. Etni ne vojne so opustošile
kmetijstvo. Selitev revežev v bogata in velika mesta in velika rast prebivalstva sta vsem vzela
življenjsko osnovo. Ekološko ravnovesje se je za elo podirati. Kr enje tropskega pragozda je
povzro ilo vedno ve je pomanjkanje vode. Socialni red se je podrl in potegnil za seboj
uni evanje lastnine in zanemarjenost prebivalstva. Copán je postal žrtev lastnega uspeha, saj
je na koncu civilizacije ponujal toliko izobilja, da je tam hotelo živeti vedno ve ljudi, ki so se
po asi širili in urbanizirali rodovitno zemljo v okolici. Zato je bilo potrebno vedno ve
obdelovalne zemlje. Zaradi tega je za elo primanjkovati živil. Kr enje gozdov je povzro alo
erozije, zaradi katerih ni ve redno deževalo. Temu so se pridružile še kužne bolezni. Tako so
neko cveto a mesta Majev opustela in Maji so izginili (Oki , 1996).
7. 3. Religija
Svetu Majev je vladal kozmološki red, ki je presegal naše razlikovanje med naravnimi in
nadnaravnimi podro ji. Vse stvari, žive ali nežive, so bile navdihnjene z nevidno mo jo. Ta
nevidna mo je bila brezli na v primeru duhov, ki so naseljevali kamenine, drevesa ali druge
stvari (animizem). V drugih primerih je bila ta mo utelešena v božanstvu, ki je bilo
predstavljeno v obliki živali (zoomorfizem) ali loveka (antropomorfizem) (The
Encyclopedia…, 1987).
Kozmos je Majem predstavljal hkrati enotnost in razli nost. Mo , ki je naseljevala vse stvari,
naravna ali nadnaravna, se lahko kaže v nadnaravnih bitjih, ki jih imenujemo božanstva. Vsak
aspekt božanstva je lahko predstavljen na druga en na in, tako opredelitev posameznih
božanstevpodpira politeisti en izgled majevskega panteona. Aspekti majevskih božanstev se
lahko nanašajo na razli ne kriterije, kot so delovanje (božanstvo vojne, kateremu je nasproti
božanstvo sonca), spol (moški in ženski aspekti), smer neba (navadno vzhod in zahod, vendar
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tudi sever, jug in center), starost, barva, itd. Pri identifikaciji so si pomagali s kodeksi, ki
izvirajo iz poklasi nega obdobja in nekatera božanstva lahko vidimo kot predstavnike
mehiškega panteona (The Encyclopedia…, 1987).
Religija je v življenju Majev imela zelo pomembno vlogo. Za vladarje oziroma kralje, ki so
vladali mestom, je ljudstvo verjelo, da jim je mo vladanja dana neposredno od bogov. Glavni
izvajalci verskih obredov, ceremonij in ritualov so bili sve eniki. Maji so verjeli, da je celotno
življenje na zemlji odraz življenja v vesolju. Verjeli so, da sta ta dva svetova prepletena.
Med Maji je bil priljubljen obsežen panteon božanstev, ki je navdihoval umetniško
ustvarjalnost. Nekaj bogov je bilo povezanih z naravo sveta, posebno s ciklusom poljedelstva.
Drugi bogovi so predstavljali utelešenje nebeških pojavov, kot so Luna, Sonce in Venera.
Slabi oziroma pokvarjeni bogovi, ki so vladali podzemlju, so bili vseeno upodobljeni, in sicer
najve krat v slikovnih elementih in lon evini, ki je bila izjemoma narejena posebej za grob. V
njihov panteon so bili poleg bogov vklju eni tudi kralji njihovih mest. Prilastili so si
božanstvo, da so legitimirali svojo mo na zemlji (Laughton, 1998).
Glavnega boga, imenovanega Hunab Ku, ki je ustvaril svet, so razumeli kot nekoga, ki je
visoko nad lovekom in se ga asti. !astili so ga celo bolj kot boga Itzama, ki je bil bog neba,
dneva in no i ter je pripeljal dež, spodbujal pisanje in razvoj medicine. Najbolj so ga astili
sve eniki in plemstvo (Boškovi", 1990).
Navadnim smrtnikom so bili bližje Yum Kaax, bog koruze in štirje bogovi dežja, ki so bili
povezani z glavnimi stranmi neba, pri emer je bila za vsakega zna ilna lastna barva. Ženske
so astile predvsem Ix Chel, boginjo dežja, zdravljenja, rojstva in tkanja. Vsi Maji pa so se
obra ali k Ixtab, boginji samomora. Menili so, da samomorilec po smrti pride v posebna
nebesa. Priznavali so tudi bogove, ki so kontrolirali vsak dan v letu (Boškovi", 1990).
Za lažje komuniciranje z bogovi so opravljali veliko obredov. Tako so se ob izrednih
dogodkih, kot so bila razna pomanjkanja hrane in vode, poplave, suše ter epidemije zbirali na
posebnih mestih, kjer so opravljali obrede in astili bogove. Religija je v njihovem življenju
igrala glavno vlogo, zato je z religijo povezana tudi vsa njihova kultura (Boškovi", 1990).
7. 3. 1. Božanstva klasi ne majevske civilizacije
Ah Kin: Bog sonca v klasi ni majevski civilizaciji. Zna ilnost njegove predstav na pro eljih
templjev so velike izbuljene o i, s predpono ki pomeni »smrt«, kar je verjetno povezano s
simboliko njegovega sestopa v Podzemlje in žrtvovanja. V Podzemlju postane Jaguar-sonce
(Boškovi", 1990).
Chac: Bog dežja in strele, bil je eden izmed bogov, ki so ga najdlje neprekinjeno astili. V
klasi nem obdobju so ga prikazovali z morskemu zmaju podobnimi brki, s topim gob kom
plazilcev in luskavim telesom. Poklasi na podoba Chaca v majevskih kodeksih se zdi splošno
bolj loveška kot podoba njegovega klasi nega predhodnika. V klasi nih in poklasi nih
upodobitvah Chac pogosto drži v roki svoje orožje, v asih kamnito sekiro ali ka o, ki je na
podro ju Srednje Amerike široko razširjena metafora za blisk in strelo. Ker vlada tako nad
vodo in dežjem kakor tudi na bliskom in strelo, je navadno prikazan v tokovih padajo e vode
ali z vodo napolnjenih cenotah. Chac je tudi zavetnik poljedelstva. V majevski mitologiji mu
pripisujejo tudi odprtje velike skale, ki je vsebovala koruzo, ki je osnova za življenje. Za
obi ajnega majevskega kmeta, za katerega je najpomembnejše njegovo polje koruze, je
najpomembnejše božanstvo Chac in za njegovo prijazno pomo so prosili mnogo bolj pogosto
kot kateregakoli drugega boga (The Encyclopedia…, 1987). Chac kot bog dežja je bil tako
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med Maji eden izmed najpomembnejših bogov, kar kaže na dejstvo, kako pomembne so jim
bile padavine za njihovo preživetje.
Ah Musenkab: Gospodar ebel in medu ter zaš itnik proizvajalcev meda (Boškovi", 1990).
Ah Pu : Bog smrti in gospodar podzemnega sveta (Boškovi", 1990).
Bacabi: Med množico bogov, ki so jih Maji oboževali, so najbolj oboževali štiri in vsakega
imenovali Bacab. Pravili so, da so bili to štirje brati, katere je bog dolo il, ko je ustvaril svet
na štiri strani, da so držali nebo da ne bi padlo. (Boškovi", 1990).
!ak Šib !ak: Bog, ki je povezan s htonskim svetom. V glavnem je prikazan v obliki živali, a
na licih, rokam in nogam ima simbole vode (Boškovi", 1990).
Ek !uah: Zaš itnik trgovcev, zelo popularen bog v post klasi nem obdobju (Boškovi", 1990).
Bog–Jaguar iz Podzemlja: Jaguar v svojih razli nih oblikah predstavlja enega od
najpomembnejših božanstev tega dela sveta. V majevski umetnosti ima veliko bogov
jaguarjeve lastnosti ali dele telesa. Bog–Jaguar iz Podzemlja je povezan s loveško žrtvijo ali
žrtvovanjem na splošno. V razli nih vidikih je tako uvaj štirikratnega vhoda v Podzemlje,
katerega najve ji del je pod vodo (Boškovi", 1990).
GIII: V svojem vidiku kot bog sonca ima izražen rimski nos in kvadratno oko, on je bog
številke štiri in verjetno tudi vsakodnevnega sonca (Boškovi", 1990).
Hun !uen in Hun Bac: Dvoj ka, ki sta poznana tudi pod imenom »Opi ja pisarja«. To ime
izvira iz tega, ker sta pogosto predstavljena kot opici, ki pogosto nekaj zapisujeta (umetnost
pisanja je bila zelo cenjena) (Boškovi", 1990).
Itzamna: Maji z Jukatana so v poklasi nem obdobju verovali, da je bil bog stvarnik. V svojih
razli nih vidikih je bil razumljen kot »Gospodar voda«, »Gospodar žetve«, ter tudi kot
»Gospodar sonca«. Pod imenom Uotan Tzeltal so ga Maji razumeli kot mitskega prednika, ki
je prišel z zahoda, razdelil zemljo med ljudi, ustanovil hieroglifsko pismo in »našel« žad. V
umetnosti klasi nega obdobja je predstavljal majevsko enakovrednost prastarega boga–
plazilca. V asih je iz njegovega hrbta rastlo sveto drevo ceiba (Boškovi", 1990). Zdi se, da
Itzamno povezujejo tudi z vladajo imi rodbinami majevskih centrov, verjetno kot njihovega
glavnega zavetnika. Eden od aspektov Itzamne naj bi bil Kukulcan, božanstvo pernate ka e,
ki je bil posebno pomemben v poklasi nem obdobju in je bil v tesni povezavi z mehiško
ideologijo, kjer so božanstvo pernate kaže poznali pod imenom Quetzalcoatl (The
Encyclopedia…, 1987).
Ixchel: Ixchel je bila jukatanska verzija imena majevske boginje meseca, katera je bila tudi
boginja rojstva in medicine (Boškovi", 1990).
Bog K: Eden od najpomembnejših majevskih božanstev, bog ki se je pojavljal v razli nih
kontekstih v zvezi z vladarji, ali je na njihovih portretih del prikazanih ornamentov.
Najpogosteje je bil predstavljen kot žezlo, ki simbolizira mo vladarjev (Boškovi", 1990).
Bog L: »Star bog«, eden od Gospodarjev Podzemlja, ki je imel pogosto lastnosti jaguarja,
karakteristi na pa je njegova krona, na vrhu katere je ptica muan. Ta ptica je vrsta sove, katera
je bila v 16. stoletju na Jukatanu povezana s slabimi dogajanji (poplavami, sušami,…)
(Boškovi", 1990).
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Bog N: Še eden od »Starih bogov«, za njega je zna ilna mrežasta kapa. Na mnogih figuricah
je prikazan kot starec z boginjo Ixchel (Boškovi", 1990).
Bog Q: Zanj so zna ilne proge na obrazu, druga e pa je predstavljen kot najzlobnejši in
najgrši, kar kaže na eno najbolj surovih žrtvenih ritualov (Boškovi", 1990).
Yum Kaax: Majevski bog koruze in poljedelstva. Maji so ga upodabljali povsem realisti no,
kot lepega mladeni a (Oki , 1996). Kot koruza, katero je predstavljal, je imel mnogo
sovražnikov. Njegovo usodo so krojili bogovi dežja, vetra, suše, lakote in smrti. Bog koruze je
bil dobrodelen, predstavljal je življenje, blaginjo in bogastvo (The Encyclopedia…, 1987). S
predstavitvijo boga koruze kot predstavnika življenja so Maji izražali njegovo pomembnost,
saj je bila koruza njihova najpomembnejša hrana, zavedali so se, da brez nje ni življenja.
Yum Kimil: Bog smrti; za glavo ima lobanjo, teo ima iz golih reber in izbo eno bodi asto
hrbtenico. !e je njegovo telo odeto v meso in kožo, je napihnjeno in porisano s rnimi krogi,
kar namiguje na razpadanje in gnitje. Pogosto ga povezujejo z božanstvom vojne in
loveškega žrtvovanja (The Encyclopedia…, 1987).
7. 3. 2. Pomen simbolov
Maji so verjeli, da je svet razdeljen na tri vodoravna podro ja: Podzemlje, Zemlja ali Osrednji
svet in Nebeški ali Nadzemeljski svet. Skozi vsa ta podro ja je prehajala nebesna os, ki je bila
predstavljena kot sveto drevo ceiba, ki je vrsta divjega bombaža. Nebeški svet je bil razdeljen
na 13 podro ji, podzemni na 9, vsakemu je vladal svoj bog. Kasneje so bili ti bogovi
poimenovani pod skupnim imenom Oxlahuntikú (Trinajsterica) ali Bolontikú, (Deveterica), ki
so hkrati vladali delom dneva (dan je bil razdeljen na 13 delov) in no i (razdeljena je bila na 9
delov). Celoten zemeljski svet je bil podro je interakcije božanstev nadzemeljskega in
podzemnega sveta, njihovega prepletanja in konfliktov. V tem svetu je bilo vse sveto:
drevesa, kamenje, gore,… Tako kot v mnogih drugih religijskih sistemih, je bilo tudi v tem
vse v popolni harmoniji (Boškovi", 1990).
7. 3. 3. Ritualni vzorci
Spoštovanje in slavljenje bogov je bilo produkt specifi ne interakcije med lovekom in
bogom. Namre da bi svet lahko funkcioniral na zadovoljujo i ravni je bilo potrebno nahraniti
bogove z najdragocenejšim hranilom, krvjo. To t. i. hranjenje je predstavljalo fascinantni del
ritualov, ki so jih izvajali pripadniki vladajo e aristokracije. Velika koli ina krvi je v javnih
ritualih povzro ila posebne psihološke procese. Danes lahko zagotovo trdimo, da izguba
velike koli ine krvi prisili možgane, da proizvedejo veliko koli ino endomorfina, substance,
ki vsebuje halucinogene snovi. Maji za ta dejstva seveda niso vedeli, znano jim je bilo le to,
da krvni rituali privedejo do stanja, v katerem lahko komunicirajo s svojimi predniki. Kult
kraljevih prednikov je zabeležen na stenah, kjer ima vsak vladar svoj portret in je upodobljen
z vsemi za bogove zna ilnimi lastnostmi, z bogovi, ki š itijo njega in njegovo ljudstvo. Na teh
spomenikih so bila napisana tudi imena bogov, ki so bili za etniki vladajo e dinastije ter
staršev, od katerih je vladar nasledil oblast (Boškovi", 1990).
Posebno mesto je pri ritualih zavzemalo žrtvovanje. Posebno cenjeni žrtveniki so bili vladarji
osvojenih mest. Pogost cilj vojnih pohodov je bil ujetje im ve jega števila ujetnikov
(Boškovi", 1990).
Za razliko od azteških ritualov, je bila v majevskih žrtev samo žrtev – niti pred in niti po
usmrtitvi žrtev ni bila posve ena ( eprav je v poklasi ni predaji obstajalo verovanje, da gre
tisti, ki bo usmr en direktno na obmo je, kateremu upravljajo bogovi, najpogosteje je bilo
mišljeno, da se bo pretvoril v kolibrija). Žrtve so bile najpogosteje ustrahovane in mu ene
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(moški pogosto kastrirani), najhujše mu enje so prestajali ujeti vladarji. Vse to ni se ni
izvajalo iz sadizma, niti iz želje po posebni vrsti zabave, temve zgolj zato, ker so verjeli, da
kri žrtve omogo a preživetje sveta. Ko so znanstveniki »odkrili« loveške žrtve, so jim
pripisali obroben pomen, saj so krvne rituale v glavnem povezovali s »krvolo nimi« Azteki.
Vendar so pri Majih bili vsi krvni rituali v svoji najbolj kruti obliki povezani z mu enjem in
poniževanjem, vendar procesije desetin zapornikov, ki so bili žrtvovani niso obstajale.
!loveške žrtve moramo tudi tukaj razumeti v specifi nem kulturnem kontekstu (Boškovi",
1990). !e uporabimo azteško vzporednico: pri žrtvovanju otroka Tlalocu so želeli, da otrok
jo e, zato so ga tudi pretepali, ker so verjeli, da bodo njegove solze prispevale k hitrejšemu
prihodu dežja.
Maji so v sveti vodnjak v mestu Chichén Itzá razen žrtvenih darov metali tudi majevske
device, ki so jih darovali vodnemu božanstvu Chacu (Oki , 1996). Molili so za dež, da bi
njihova polja lahko bogato rodila (Stingl, 1977). Svet religije Majev je izhajal iz dejstva, da
narava ne pozna ateizma ter da kozmi ne sile ne vladajo povsod in v vseh razdobjih enako. V
skladu s tem so Maji uravnavali svoj svet in v tej lu i je bilo povsem možno, da je tisto, kar je
pogojevalo in uokvirjalo njihovo religijo v stari domovini, ni bilo enako tistemu, kar je
pogojevalo njihovo religijo v novi. Tropski pragozd ob Usumacinti, kjer so na vzdignjenih
zemljiš ih brez težav pridelovali poljske pridelke, ni bil primerljiv s poroznim, kraškim
svetom jukatanske selve, resni no odvisne od milosti dežja (Oki , 1996).
Nenavadno darovanje je predstavljalo samožrtvovanje, ki so ga izvajali v razli nih oblikah.
Najpogosteje so svojo kri darovali tako, da so si z vrvjo ali listom trave ranili jezik, penis ali
kakšen drug del telesa. Vladarji v majevskih centrih so izvajali daritve svoje krvi navadno iz
penisa, kar se zdi, da je simboli en pomen loveške plodnosti (The Encyclopedia…, 1987).
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med obema ljudstvoma niso ugotovili. Naše astronomsko leto ima 365.2422 dneva, Maji so
brez teleskopov in observatorijev, s kakršnimi razpolaga naša civilizacija, izra unali 365.2420
dni. V našem asu in civilizaciji smo se do teh spoznanj dokopali kasneje od Majev. Lahko
re emo, da so imeli Maji natan nejši koledar kot mi v tiso letju znanosti (Oki , 1996).
Maji so zlasti sledili gibanju nebesnih teles, predvsem Sonca in Venere, pa tudi Marsa, Jupitra
in Saturna. Raziskave, ki jih je opravljal Anthony F. Aveny (Colgate University) so pokazale,
da so Maji okoli leta 1000 že neverjetno dobro poznali konfiguracijo neba in iz observatorija
v Chichén Itzáju bi že lahko sledili 20 astronomskim dogodkov od 29, ki so bili še posebno
pomembni za prebivalce Srednje Amerike. Podobni observatoriji so obstajali tudi v Copánu in
Uxmalu. Maji so z izjemno natan nostjo dolo ili obdobja mesecev in Venere. Vedeli so, da
Venerino leto traja 584 dni in bili so dobesedno obsedeni s to številko, saj so glede nanjo
prilagajali tudi svoje vojaške akcije (Boškovi", 1990).
Maji so oboževali Venero verjetno zaradi tega, ker so jo videli kot zvezdo njihove mati ne
domovine, ki je gledano iz ameriške domovine Majev ležala na vzhodu, od koder so prišli v
ameriški prostor, kot govorijo njihova izro ila. Bila je edina vez, ki jih je spominjala na
pradomovino, kjer je kot Severnica migljala nad njimi tudi ko je bilo Sonce pod horizontom v
asu polarne no i. Ko so zapuš ali domovino, »se je pojavil bog«. Bog je bil lahko njihov
vodja, ki jih je vodil na dolgi poti iskanja primerne dežele za naselitev. Takšni voditelji so bili
po smrti vedno povzdignjeni v božanstva, saj so sele e se množice prav po zaslugi takšnih
voditeljev preživele. Plemena ali ljudstva, ki niso imela sposobnih voditeljev, niso imela
možnosti za preživetje v stoletja trajajo ih premikih (Oki , 1996).
Vsaka stavba ali skulptura Majev je okamenel as. V njihovih piramidah, vklesanih reliefih in
ornamentih je bila povezava z nekim datumom, ki pa ni bil pogojen z naravno danostjo, npr.
ustoli enjem novega vladarja ali drugim pomembnim dogodkom. Vsi njihovi objekti so bili
postavljeni v asu, ki ga je narekovala periodika njihovega koledarja. Vse je bilo v znaku
koledarskih terminov in spoštovanja Gospodarjev asa. Odkrili so, da as ne poteka v vseh
razsežnostih vesolja enako, da je zemeljski as odvisen od hitrosti vrtenja Zemlje okrog svoje
osi ter da je razli en od asa drugih nebesnih teles. Maji so bili ljudstvo, ki je bilo zavzeto s
pojmom asa ter so ga v neverjetnih razponih ra unali v preteklost in prihodnost. Za nekaj
tiso letij so izra unali son ne in lunine mrke in ra unali še nek druga en as, zajet v sveto
leto, za katerega ni znano, kakšen in igav as je zajet v njem. Znanstveniki še vedno tavajo v
labirintu pisnih znakov Majev, ki so za nivo naše racionalne zavesti še vedno nedoumljivi in
nedostopni (Oki , 1996).
Osnova majevskega pojmovanja sveta je bil dualizem, spojen v Enost. Nebo in Zemlja. Nebo
oplaja s svetlobo, Zemlja ima mo rojevanja, obe energiji dajeta Enost – Življenje. Maji so si
vesolje zamišljali kot neomejenost, v kateri vlada volja. Ker je ta neomejenost krog, je bil
krog eden najsvetejših majevskih simbolov. Presekan z vertikalnim premerom je simboliziral
vseprežemajo e, vseprisotno, tisto, kar lovek v svoji majhnosti lahko samo uti, ne more pa
tega videti ali izre i, ker ne obstaja v besedah. Vertikalni presek kroga je simboliziral tudi
prebujanje zavesti. Vertikalni presek, presekan s horizontalnim, se je imenoval sveta štirica,
simbol štirih graditeljev Vesolja. Zaradi te simbolike Maji niso uporabljali kolesa, eprav so
ga poznali. Verjeli so, da bo loveški rod zapadel v duhovno stagnacijo, ko bo za el
uporabljati kolo. Krog je bil simbol, ki je imel ve pomenov, odvisno v kakšni zvezi so ga
uporabljali (Oki , 1996).
Maji niso prou evali samo neba in asa, temve so pozornost namenjali tudi Zemlji in vsemu,
kar obstaja na njej. Poznali so vsako rastlino v naravi, njeno užitnost, zdravilnost ali
strupenost. Maji niso prilagajali okolja sebi, temve so se oni prilagajali okolju. Okolje je
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osnova obstoja, vsako okolje ima svoje energije in zakonitosti. Vse te elemente so upoštevala
vsa avtohtona ljudstva, ne le Maji. Ta njihova miselnost nam je tuja, zato ne moremo
razumeti, zakaj se z njihovo zapuš ino v asih sre ujemo v za naše pojme popolnoma
nemogo ih življenjskih pogojih. Z našega vidika je enako neprimeren za življenje peténski
pragozd kot jukatanska selva, a prav tu sre amo najveli astnejšo zapuš ino Majev (Oki ,
1996).
7. 5. Urejenost prostora in arhitektura
!as in prostor sta dva osnovna referen na okvirja v katerima lovek vzpostavlja komunikacijo
s svetom okoli njega. Maji so pripisovali velik pomen abstraktnemu pojmu asa in tudi
ra unanju (vsako, etudi najkrajše asovno obdobje je imelo božanstvo, ki je bilo njegov
pokrovitelj). Razumevanje na ina urejenega prostora je najbolj povezano z arhitekturo in
enigma starodavne Majske civilizacije pride najbolj do izraza v njihovi arhitekturi. Nekatere
stavbe in tereni za sveto igro z žogo so bili postavljeni po to no dolo enem zaporedju,
verjetno v sladu s premikanjem nebesnih teles, eprav so bile nekatere postavitve videti
popolnoma brez smisla (Boškovi", 1990). Maji so tako kot njihovi sosedje poskušali
prilagoditi mesta podro jem, kjer so jih gradili, za kar so imeli velik smisel. V Peténu,
gorskemu kraju z globokimi kotanjami, leži mesto Tikal, igar stavbe, ki so postavljene tesno
skupaj, so na razmeroma majhni površini zelo visoke. Na ta na in upodabljajo globino vrta
ter lenovitost terena. Graditelji pala v Yaxchilánu, zraven reke Usumacinta, pa so izkoristili
nagib zemljiš a, tako da so ustvarili vtis platform in teras ob vznožju njihovih zgradb. Za
razliko od mest v Peténu, je bilo v mestih polotoka Jukatan veliko ve horizontalnih struktur
kot vertikalnih, oddaljenost med njimi je bila ve ja in s svojo razpotegnjeno obliko so
ohranjali horizontalno linijo (Stingl, 1977). Primorski centri kot je bil Tulum, so bili
projektirani tako, da so se lažje branili. Odprt prostor je bil pri Majih zelo pomemben.
Priprava za gradnjo je v sve anih središ ih najprej zahtevala prinos ogromnih koli in zemlje,
s katero so ustvarili ogromno platformo, katera je bila postavljena nekaj metrov nad tlemi. Ta
platforma se je imenovala Akropolis in na njej so gradili piramide, nizke pravokotne zgradbe
imenovane »pala e« ter stanovanjske soseske. Vsi objekti so bili zgrajeni tako, da je med
njimi še ostal velik odprt prostor, imenovan »trg« ali »dvoriš e«. Tu je bil tudi center
družabnega življenja, na platformah so pred o arano maso izvajali rituale, sporo ene so bile
prerokbe in volja bogov. Majevska piramida je predstavljala ugovor središ u vesolja in tudi
»model« samega vesolja. Pod njo je bil pogosto pokopan ustanovitelj dinastije, ki je svojo
mo in pravico vladanja dobil od svojega božanskega prednika, saj so bili razli ni bogovi
ustanovitelji in pokrovitelji dinastij. Nato je svojo mo in voljo božanstva prenesel svojim
naslednikom. Tako je bila realizirana posebna komunikacija med razli nimi svetovi. V širšem
obsegu je bilo celo mesto »posrednik« v komunikaciji med razli nimi svetovi (Osrednji svet –
zemlja – se nahaja med Nebeškim svetom in Podzemljem) in vsi arhitekturni podvigi so
morali biti v skladu z voljo božanstva. Tako so v razli nih obdobjih razli ni majevski centri
predstavljali štiri skrajne to ke vesolja. Razen kozmološkega, je imelo urejanje prostora tudi
pomemben socialni pomen. Izjemna graditeljska vlaganja so pri ala o mo i vladarjev, ki so
jih naredili, kot tudi o blaginji prebivalstva, ki so ga vodili. Pri kvaliteti in tehniki gradnje
lahko opazimo razliko med razli nimi obdobji. Predklasi ni centri so bili grajeni zelo trdno,
ampak brez pretiranega olepševanja, medtem ko od 8. stoletja naprej najdemo sijajno
okrašene fasade, ve barvne maske in impresivne predstave ka in boga dežja Chaca, ampak je
kvaliteta gradnje slabša in hitrost propadanja teh objektov je bila po opustitvi relativno hitra
(Boškovi", 1990).
Vsa majevska mesta oziroma mesta na teritoriju Majev so bila urbanisti no elegantno urejena,
posebno pozornost so Maji posve ali isto i in estetiki. Ulice so bile tlakovane ali
cementirane, zidovi templjev in stavb so bili snežno beli ter okrašeni s udovitimi freskami,
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vodovod in kanalizacija sta bila speljana po najstrožjih higienskih merilih (Oki , 1996). Za
majevska mesta je zna ilno, da so grajena svobodno. Graditeljem se ni bilo treba podrejati
glavnim osem, simetriji ali kakršnemukoli centralnemu planu. Majevska mesta predstavljajo
svobodno združitev razli nih stavb. Tu ne najdemo niti glavne ulice kot v mehiškem
Teotihuacanu, niti centralnega trga kot v azteškem Tenochtitlánu. V majevskih mestih ne
moremo ozna iti za središ e mesta nobene stavbe in nobenega prostora, center je tu vedno
mesto samo. Majevska arhitektura izžareva ljudstveni zna aj, moralno istost, nasprotovanje
vojnam, odpor do vojske ter nasploh do velikih avtoritet, a tudi medsebojno spoštovanje in
razumevanje. Maji niso imeli nikoli enega samega vladarja, ki bi vladal vsej državi in vsemu
ljudstvu. Centralna mo in centralno vodstvo je bilo Majem popolnoma tuje in res nikoli ne
naletimo na kakšno glavno mesto. Vsa mesta so bila v medsebojnih odnosih enakopravna,
prav tako so bile enakopravne zgradbe v mestih (Stingl, 1977).
Obetajo i razvoj majevske arhitekture in vse majevske kulture je prekinil prihod mehiških
Toltekov. Okoli leta 1000 se je še drugi spremenil na in majevskega življenja na severnem
Jukatanu. Za el se je prehod iz prejšnjega poljedelskega na ina življenja v mestno življenje.
Hkrati se je edalje bolj pojavljal globok vpliv tolteške vojaške mentalitete. Ideal sta za ela
postajati mo in oblast, ni bilo ve asa za gradnjo impozantnih stavb. Zgradbe so bile grajene
bolj površno, konstrukcija je bila slaba, dispozicija stavb je bila sicer bolj naravna, vendar ni
bila izdelana po kakšnem poglobljenem na rtu. Za el se je pojavljati propad nekdaj slove e
majevske kulture, ki se ni mogla nikoli popolnoma zliti s tolteško kulturo, saj sta si obe sicer v
dolo enih pogledih sorodni, v osnovnih moralnih kriterijih pa sta si bili zelo nasprotni (Stingl,
1977).
Maji in Tolteki so se na Jukatanu združili ter skupaj zgradili bleš e o Chichén Itzá, ki je
odsev veli ine obeh kultur in presega vse druge gradnje na Jukatanu z bujnostjo
arhitektonskih zamisli in reliefov, z lepoto barvnih fresk in s svojo razsežnostjo na 3,5 km²
površine, kar ni zna ilno za ostala majevska mesta na Jukatanu. Središ e mesta je bila
veli astna devetstopenjska piramida belega boga Kukulkána – Quetzalcoatla. Spo etka je bila
združitev Majev in Toltekov na Jukatanu uspešno oplojevanje obeh kultur, ki se je prevesilo v
po asen propad ene in druge. Tolteki so prevzeli jezik in mnogo sestavin majevske kulture,
obdržali pa so svojo religijo in arhitekturo, ki je prevladujo a v Chichén Itzá (Oki , 1996).
7. 6. Ceste
Ena od ugank majevskega sveta so njihove ceste, saj so jih gradili z veliko inženirsko
natan nostjo, vendar sploh niso poznali prevoznih sredstev. Majevska mesta so povezana s
cestno mrežo, najve ja majevska cesta je dolga 93 km in 450 m. Ob njenih robovih so Maji
postavili številne spomenike. Zanimivo je, da cesta te e po pokrajini desetine kilometrov brez
enega samega ovinka ali spremembe smeri. Popolnoma ravno te e kar 60 km in šele nato
neznatno zavije. Cesta se prebija celo skozi mo virja, zato so jo graditelji potegnili po
visokem nasipu nad jezerom, ne da bi uni ili premico, kar je še en dokaz ve o znanju
matematike in geometrije. Cesta je povsod široka 10,5 m in zgrajena iz apnen astih blokov,
med katere so položili neobdelane kamnine in jo zgladili s cestnim valjarjem, težkim pet ton.
Ob najdbi valjarja so se raziskovalci spraševali, kako je mogo e, da so iznašli cestni valjar,
niso pa uporabljali kolesa. Maji so sicer iznašli kolo in tudi njegova uporaba jim ni bila
neznana, vendar ga niso uporabljali. Kolo so poznali kot simbol za kozmi no kategorijo, ki jo
imenujemo as, toda majevsko pojmovanje asa se je zelo razlikovalo od našega. Njihov as
se ni delil na kategorije preteklost, sedanjost, prihodnost, temve je bil neskon nost in Maji so
bili v sredini te neskon nosti, v ve ni sedanjosti. !as je bil krog, ki nima za etka in konca,
kamor položimo prst, sta za etek in konec ista to ka. Kolo, ki se nenehno vrti in v tem vrtenju
ustvarja cikluse, ponovitve, se kot kolo asa v svojem vrtenju vrne na isto to ko. Njihovo
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prepri anje, da bo loveštvo zapadlo v duhovno stagnacijo, ko bo za elo uporabljati kolo, je
imelo svojo osnovo (Oki , 1996).
7. 7. Pisava
Pri pisavi Majev lahko en znak pomeni dolo eno besedo, isto besedo pa lahko ponazori tudi
ve znakov, ki so uporabljeni kot zlogi. Znaki lahko imajo mnogovrsten pomen, tako da so
med seboj pogosto zamenljivi in isto besedo lahko predstavljajo tudi razli ne skupine znakov.
Poleg tega so znaki pogosto kombinirani v nekakšni stenografiji. Mojstri rabe znakov so bili
pisarji, ki so bili lani kraljevega dvora z lastnimi bogovi zaš itniki, upodobljenimi kot opice.
V kamnite spomenike so klesali s finimi dleti, sveta besedila so pisali s opi i in puranjimi
peresi na papir iz drevesnega lubja. Opisne oznake so dodajali tudi na številne predmete, od
oltarjev in svetiš do lon enine in nakita (Elson in sod., 2009).
V svetu Majev je bilo 13 sveto, magi no število (Oki , 1996). Uporabljali so dvajsetiški
sistem štetja, to je sistem z osnovo 20, ki je temelji na štetju na prste. Uporabljali so prste rok
in nog, medtem ko so nekatera druga ljudstva uporabljala samo prste ene roke (številski
sistem z osnovo 5) ali prste obeh rok (številski sistem z osnovo 10). Maji niso bili sposobni
šteti ve ji koli in in so imeli vsako število, ki je bilo ve je od 400 za »neštevno«. Kljub temu
pa je njihov sistem štetja omogo al natan no zapisovanje davkov. Za nazorno prikazovanje so
uporabljali raznobarvne vrvice. Verjetno so prvi uporabljali znak za 0, ki naj bi ga poznali kar
1000 let pred Evropejci (Zbornik…, 1998).
7. 8. Vojskovanje
Maji še zdale niso bili miroljubni kmetje in sve eniki, za kar so neko veljali. Zagrizeno so
se bojevali, vrhunec teh spopadov pa so bila krvava žrtvovanja. Pri na rtovanju spopadov so
upoštevali premike na no nem nebu, vzhod Venere je bil še posebej silno znamenje,
naklonjeno napadalcu. Pri vseh spopadih je bil klju na osebnost vladar mestne države, ki je
svojo oblast razglašal s postavljanjem zgradb, spomenikov, imenitnimi obla ili, ki so bila iz
jaguarjevih kož, s Quetzalcoatlovimi peresi in nakitom iz žada ter tudi vodenjem plemi ev v
boj. Na velikih bojnih pohodih je sodelovalo na tiso e vojakov in vsi so bili pobarvani rde e
ali rno. Uporabljali so najrazli nejše orožje, od lokov, fra in kopij do sekir in gorja . Nosili
so naglavno okrasje in maske, ter se branili s pletenimi š iti iz bombaža ali palmovega listja,
bombažnimi telovniki, ki so bili napolnjeni s kameno soljo in usnjenimi ali bombažnimi
vezmi na nogah in rokah. Sovražnika niso želeli takoj ubiti, temve ga onesposobiti in zajeti
ter žrtvovati bogovom. Pogosto so jih usmrtili z obglavljenem in številne lobanje postavili na
stojala, ki so obrobljala igriš a za igro z žogo. Spopadi so se vršili v mestih in ne ob kmetijah
in v vaseh, saj je bilo preživetje vseh odvisno od poljedelstva. Konec 8. stoletja so se spopadi
za nadzor nad naravnimi viri in trgovino okrepili, zato so okrog mest, ki so stala v bližini
vode, obdelovalnih zemljiš in trgovskih poti, postavili lesene ograje ali kamnita obzidja.
Nove naselbine so gradili na vrhu vzpetin, da jih je bilo lažje braniti. Vendar debeli zidovi,
kraljeva karizma in žrtvovanje na koncu niso mogli rešiti klasi ne majevske civilizacije
(Elson in sod., 2009).
7. 9. Kmetijstvo
Maji so živeli in obdelovali zemljo, ki se je razprostirala od nižinskih mo virskih predelov na
jugu polotoka Jukatan do višinskih predelov s tropskimi pragozdovi na jugovzhodu Mehike,
Gvatemale in Britanskega Hondurasa. Niti eden od teh predelov ni bil ugoden za poljedelstvo.
Zaradi specifi nosti kraškega reliefa, plitvih prsti, sezonske suše, tropskega deževnega gozda
in odsotnosti površinskih vodnih tokov je bilo to obmo je zahtevno za kmetijsko obdelovanje.
Mo virnato zemljiš e je vsebovalo preve vode, visoko pa izredno malo. Zemljiš e pod
tropskimi gozdovi je bilo zelo siromašno in neprimerno za poljedelstvo. Kakršni koli
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nepremišljeni posegi v lokalno okolje bi lahko bili usodni za prebivalstvo. Pri vsem tem pa je
bila v nižinskih predelih okoli leta 600, kultura Majev na vrhuncu, gostota prebivalcev na
kvadratno miljo je bila po izra unih 300–400 ljudi, kar je petkrat ve kot gostota prebivalcev
v ZDA v zadnjih desetletjih. Namesto prilagajanja okolja lastnim potrebam so se sami
prilagodili okolju. Razli ne rastlinske vrste so gojili razpršeno v razli nih pokrajinsko–
ekoloških enotah, emur so prilagajali tudi razli ne kmetijske tehnike. Razpršenost vegetacije
v pokrajini je povzro ila decentralizirano koncentracijo prebivalstva in kmetijskih površin v
celotni regiji (Scarborough in sod., 1995).
7. 9. 1. Požigalništvo
Požigalništvo oz. sistem podri in požgi so uporabljali tako Maji kot Azteki za pridobivanje
novih obdelovalnih površin. Požigalništvo je najstarejši in najosnovnejši na in pridelovanja, v
Srednji Ameriki je znan pod imenom milpa kmetijstvo. Beseda milpa je azteškega izvora in
pomeni del zemljiš a, ki je bilo posekano in požgano pred žetjem. V prvi fazi so iz zemljiš a
odstranili vso vegetacijo, tako so omogo ili dostop son nih žarkov do prsti. Nato so
vegetacijo, ki so jo odstranili, navadno v aprili ali maju, pred za etkom deževne dobe,
požgali. Pepel je plitvo prst obogatil s hranili in minerali. Ko so polje požgali, so morali
po akati še kakšen mesec, preden so posadili svoj glavni pridelek koruzo. Medtem so lahko
posejali tako gomoljevke kot stebelnice, na primer maniok in banane. Pridelke so posejali v
delu leta, ki je bil najbolj primeren in je ustrezal asu cvetenja. Ta sistem je uravnaval setev s
takratnimi razmerami okolja in se jim prilagajal ter ni bil odvisen zgolj od vnaprej dolo enega
koledarja. Da so se zaš itili pred insekti in se ubranili pred nevarnostjo razširjanja bolezni so
pridelke posejali v lo enih skupinah. Vsako zemljiš e so uporabljali dokler niso bile prsti
popolnoma osiromašene, nato so poiskali novo zemljiš e in ponovili postopek. Staro
zemljiš e o pustili v prahi pet let (Scarborough in sod., 1995).
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Slika 10: Požigalništtvo (podri iin požgi)

Vir: Slashbburn, 2012
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7. 10. Igra z žogo
Igra z žogo je predstavljala gibanje nebesnih teles in bila igrana v sakralne namene, v ast
kozmi nih sil. Ve krat je dolo ala usodo ne le posameznikov, ampak tudi usodo plemen, ko
so jo vladarji ali poglavarji igrali za življenje. Dostikrat je namesto vojn odlo ala igra z žogo.
Zmagovalec je bil po aš en, premaganec velikokrat žrtvovan bogovom. Vsa igriš a so bila
grajena na enak na in, dimenzij 120 x 175 metrov. Zunanji zidovi so bili bogato okrašeni.
Znotraj so bili zidovi ometani snežno belo, brez okrasja in se udovito bleš ali. Na sredini
hodnika, ki je stikal obe stranski kamri, je bil v zid vdelan preluknjan kamen, podoben
mlinskemu. Skozi to luknjo je morala zleteti žoga. Na eni strani je bila polovica tal pobarvana
modro, druga polovica rde e. Zareza v tleh je ozna evala mejo med modrim in rde im
poljem. S pletenim usnjenim loparjem, ki je bil na koncu zakrivljen kot podkev, so v zrak
odbijali rde e, rumene in modre operjene žoge iz gume. Samo najspretnejši igralci so uspeli
odbiti žogo skozi luknjo v kamnu pod stropom. Ko je žoga zletela skozi luknjo, jo je moral
nasprotnik ujeti, pri emer ni smel uporabljati rok in nog, žogo je moral odbiti z glavo,
rameni, boki ali zadnjim delom (Oki , 1996).
7. 11. Maji in droge
Maji so že poznali in uporabljali halucinogene substance na vseh podro jih življenja, tako za
religiozne namene kot npr. za pridobivanje dolo enih znanj. Substance, ki so jih uživali, so
poznane še danes.
Omenjenih substanc niso uživali le za dolo en namen, temve ob ve jem številu priložnosti.
Tako npr. alkohola niso pili le za veselo razpoloženje, temve so preko njega osvojili
dolo eno znanje in bistrost. Tobak, ki so ga kadili, je bil precej mo nejši od tega, ki ga
poznamo danes. Alkohol in tobak, ki ju uživamo še danes, lahko povežemo z Maji. Pija a
pulque, mehiška opojna pija a iz agave balche, je narejena iz kvašenega drevesnega soka
kaktusa in je prednik tekile. Pulque ni bila pomembna zaradi alkohola samega, temve prej
zaradi uživanja in njegovega vzroka. Pijano stanje je osebi omogo alo lažji vpogled vase,
pomagalo je pri interpretaciji, bolezni, nesre ah, slabemu vremenu, itd (Boškovi", 1990).
7. 12. Maji in okolada
Kakavova zrna so sodila med najbolj zaželeno blago, s katero so trgovali Maji. Kakavovec je
drevo, ki je domorodna rastlina na tropskih obmo jih obeh Amerik. Uspeva v deževnem
gozdu pod senco višjih rastlin. Že okoli leta 1100 pr. n. št. so prvotni Maji varili kakavov
napitek ter kasneje izumili prvo vro o okolado. To gosto in grenko pija o so uporabljali
predvsem pri obredih posvetitve. Fermentirana semena kakavovca so sušili, pražili in mleli,
dobljeni prah so zmešali z vodo in primešali za imbe, kot so cimet, vanilija in ili. Dobljeno
mešanico so nato prelivali iz lonca v lonec ter tako na vrhu naredili peno, ki je veljala za
najboljši del napitka. Maji so izvažali okolado še tudi po tem, ko so propadla številna njihova
mesta. Azteki v osrednji Mehiki so postali pomembni odjemalci, ki so astili pija o prav tako
kot Maji, vendar v svojem hladnem, suhem podnebju niso mogli pridelovati kakava (Elson in
sod., 2009).
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8. INKII
Slik
ka 11: Obm
mo je civilizzacije Inkovv

Vir: Encyclopeddia Britanniica, 1994

Izraz »»Inka« se uporablja samo za majhno sorodstveno skupino, manj kot 40.000
posameznikov, ki so
s le s silo rok
r zgradili veli astno Andsko držžavo. Glavaa kraljeve drružine je
bil tudi glava državve, ki je na vrhuncu vkklju evala ve
v kot deseet milijonovv ljudi. Ti prrebivalci
v
niso bili Inke, saaj je bila to zaprta etni na skupinaa. Inki so
so bili kkot inkovskii subjekti, vendar
se imelii za izbrane otroke soncca, kralj pa jje bil njego
ov izvršitelj na zemlji (M
Moseley, 19
992).

60

8. 1. Izvor
O za etku Inkov in njihove države govorijo samo legende, raziskovalci govorijo o trinajstih
vladarjih, ki naj bi vladali od konca 11. stoletja do leta 1533 n. št., kar je sicer vprašljivo glede
na njihovo visoko razvito duhovno kulturo in dosežke. Vendar obstajajo dokazi da so
predzgodovinski vladarji Inkov in njihova država obstajali, Inki so svojo zgodovino zavestno
zakrili, saj so veliko pred prihodom Špancev vedeli, da se njihov as izteka. Vsaka izmed
številnih legend druga e predstavlja izvor Inkov in za etek njihovega imperija. Inki niso bili
ljudstvo, temve rodovna aristokracija, dinastija, ki je vladala številnim plemenom od
Ekvadorja do severnega !ila. Med temi plemeni je bilo osrednje in najmo nejše pleme
Quetchua. Njihov jezik je bil v splošni rabi v inkovskem cesarstvu, saj je bil jezik samih
Inkov poseben, poseben pa je bil tudi njihov zunanji videz. Dokazano je, da so bili nekateri
vladarji belopolti. Belopolt in bradat je bil osmi Inka Huiracocha, ki so ga zaradi njegove bele
polti poimenovali kot belega boga. Nekateri viri pravijo, da je bil bele polti tudi Tupac
Yupanqui (Oki , 1996).
8. 2. Zna ilnosti obmo ja Inkov
Inkovski imperij je obsegal vel del Andov in še presegal okvire Kordiljer. Obmo je imperija
je bilo ekološko zelo raznoliko, saj ga je sestavljalo ve ekoloških niš. !eprav je bil hribovit
teren Andov jedro države, ji je kulturno in okoljsko kompleksnost dajala prav povezava
hribovitega predela z ravninskim. Andi so namre sestavljeni iz visokih vzdolžnih gorskih
verig, ki se dvigujejo nad visokogorskimi dolinami in kotlinami. Na zahodu se Andi spustijo
proti tihomorskemu bregu v ozek, na pol puš avski pas. Imperij je tako obsegal tri razli na
ekološka obmo ja, in sicer gorski, obalni in tropski pas, ki so pripadali razli nim etni nim
skupinam. Inki so tem razli nim okoljem prilagodili svoje družbene, ekonomske, politi ne in
obredne institucije na dva na ina, in sicer ali so jih prevzeli od pokorjenih ljudstev ali pa so
razvili nove oblike institucij in na inov vladanja. Vezni len razli nih ekoloških predelov je
bila institucija aylluja, ki je omogo ala izkoriš anje razli nih virov v razli nih ekoloških nišah
(Moseley, 1992).
8. 3. Inkovska družba in država
Inki, ljudstvo iz doline Cuzca, so pod vodstvom legendarnega vladarja Pachacuti Inka
Yupanquija osvojili in širili najve ji prazgodovinski imperij v Novem svetu. !eprav ne vemo
natan no, kako so Inki imenovali svojo državo, pa vseeno vemo, da so ji vsaj od zgodnje
kolonialne dobe dalje rekli Tahantinsuyu, kar dobesedno pomeni »Štirje deli skupaj«.
Poimenovanje je odgovarjalo razdelitvi države na štiri obmo ja. Inki so najprej osvojili
celoten njim poznan svet in nato širili državo naprej v vse smeri neba preko meje poznanega.
V najve jem obsegu je segala Inkovska država od južne Kolumbije na severu do centralnega
!ila na jugu, kar po zra ni liniji nanese približno 5500 km, ter od amazonskih pragozdov
preko visokih Andov do puš avske tihomorske obale Južne Amerike. Inki ozemlja niso le
zasedli, temve so ga temeljito reorganizirali v skladu s potrebami cveto ega imperija.
Pokorjene domorodne skupnosti so preoblikovali v province, zasegli dolo en del njihovih
produktov, ki so jih nato za potrebe države shranjevali v posebej za ta namen zgrajenih
skladiš ih. V skladu s potrebami so preseljevali del prebivalstva iz enega dela imperija v
drugega, vse skupaj pa je povezovalo u inkovito omrežje cest, ki je vse dele imperija
povezovalo v celoto (Moseley, 1992).
8. 3. 1. Tahuantinsuyu
Tahuantinsuyu ali ozemlje štirih etrtin se je raztezalo ob Andskem gorovju na površini
približno 5500 km. To je bil najve ji anti ni imperij, ki se je kadar koli razvil na južni polobli.
Na zahodu je država segala ez puš avo Atacama in na vzhodu vklju evala del amazonskega
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deževnega gozda. Inkovska vojska je širila ozemlje ez meje civiliziranega sveta in si
podrejala okoliško prebivalstvo. Prestolnica imperija Cuzco je v svojem razcvetu vladal
severnemu !ilu in Argentini, Boliviji, Peruju, Ekvadorju in južni Kolumbiji (Moseley, 1992).
Po propadu držav Wari in Tiwanaku v poznem prvem tiso letju so bili Inki verjetno le ena
izmed mnogih etni nih skupin, ki so se borile za avtonomijo v južnem delu Peruja. Nekateri
avtorji menijo, da zgodbe o prvih vladarjih ne moremo razumeti kot zgodovinske podatke ter
da lahko to storimo šele s prihodom devetega vladarja, Pachacutija (Moseley, 1992).
Ustanovitelj inkovske dinastije je legendarna osebnost, Manco Capac, ki naj bi vladal kar 144
let. S tedaj majhno, barbarsko skupnostjo je ravnal na prijazen, loveški na in, obnašal se je
bolj kot njihov brat in ne kot velika avtoriteta. Nau il jih je spoštovati in ceniti bogove, še
posebej svojega o eta, Sonce. Kot spoštovanje do bogov je zgradil templje, uveljavil
sve anosti, rituale in žrtvovanje. Del zemlje je razdelil med skupnost, ter s tem zelo osre il
prebivalce. Moške je nau il dela na poljih, kako iz rek speljati jarke za namakanje ter kdaj je
pravi as za setev in žetev njihovih poljš in. Kraljica je nau ila ženske kako obdelati volno in
bombažne tkanine ter ostale uporabne stvari. Skupnost je edalje bolj spoštovala in cenila
kralja in tudi tujci so prostovoljno sprejemali njegovo vodstvo zaradi vseh ugodnosti, ki so jih
dobili. Vse kralji Peruja, ki so bili nasledniki Manca Capaca, so bili imenovani kot Inki.
Vendar pa Inki niso bili imenovani samo kralji, temve vsi njegovega porekla in kraljeve krvi.
Po smrti je Manco Capac postal kamniti steber, zaš itnik dinastije. Prvi zgodovinsko priznani
Inka je bil sin Manca Capaca, Sinchi Roca, znan kot Lete i Inka. Svoje ozemlje je utrjeval
vzdolž jezera Titicaca, bil je miroljuben vladar. V Cuzcu je osnoval nekakšno nacionalno
univerzo, kjer so pou evali matematiko, zgodovino, statistiko, teologijo, pesniško umetnost,
glasbo ter medicino. Tu so se tudi usposabljali strokovnjaki za vozlanje in branje quipujev.
Ustanovitev takšne institucije na za etku inkovske vladavine, nam pove, da so Inki v asu
svojega imperija že razpolagali z visoko stopnjo znanja. Sinchi Roca je nasledil njegov sin
Lloque Yupanqui – Knez miru, ki je cesarstvo prav tako širil brez vojn, samo z diplomacijo
oziroma prepri evanjem plemen, da bodo v okviru cesarstva varnejša ter da bodo spoštovane
njihove pravice. Vojna je bila pri ve ini Inkov sekundarno sredstvo, ki so ga uporabili le v
primeru upora ali ogrožanja miru na mejah. Lloquejev naslednik je bil Mayta Capac, ki je še
vedno uporabljal prepri evanje v nesporazumih, vendar je ob asno posegal tudi po bolj
nasilnih metodah. Nasledila sta ga peti Inka Capac Yupanqui in šesti Inka Roca. Nekaj
agresivnih odprav je izvedel kasnejši sedmi Inka Yahuar Huacac, ki je cesarstvu priklju il
nekaj plemen in razširil državo. Osmi Inka se je imenoval Viracocha. Cesarstvo je najve ji
vzpon in razcvet doživelo v asu devetega Inke Pachacutija, ki je bil izjemna osebnost med
inkovskimi vladarji. Nekateri avtorji pravijo, da lahko šele od njegovega vladanja naprej
zgodovino imperija zanesljivo spremljamo. Za el je obsežen proces urbanizacije ter
vzporedno še osvajal nova ozemlja. Pod njegovim vodstvom so za eli z gradnjo Machu
Picchu okoli leta 1450. Bil je tudi verski reformator. Sledil mu je Tupa Inka, ki naj bi oblast
prevzel leta 1471. Pachacuti in Tupa Inka sta osvojila in si pokorila najve ozemlja. Pachacuti
je zmagal nad plemenom Chanca ter nato osvojil še centralni Peru in njegov obalni del,
njegov sin Tupa Inka pa je osvojil še Ekvador, napredoval je v vzhodno nižavje in priklju il
južne Ande, torej ozemlja današnje Argentine in !ila v inkovski imperij. Tupo Inko je
nasledil enajsti Inka Huayna Capac, ki je predvsem utrdil inkovsko oblast nad novo
osvojenim ozemljem. Bil je zadnji inkovski kralj, saj je v njegovem asu v cesarstvu
izbruhnila strašna epidemija kuge, ki so jo prinesli prvi Španci. Zaradi te bolezni je Huayna
Capac nenadno umrl, umrlo pa je tudi ogromno domorodcev. S tem se je tudi za el propad
inkovskega cesarstva. Ker je umrl brez legitimnega naslednika, se je kmalu zatem vnela
silovita in uni ujo a vojna med njegovima sinovoma, Huascarjem in Atahuallpo, ki sta si oba
lastila pravico do prestola. Državljanska vojna je pustila imperij sprt in razdeljen. Ko se je leta
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1528 državljanska vojna le kon ala, je vse kazalo na to, da bo Atahuallpa kot zmagovalec in
novi absolutni suveren reorganiziral imperij do temeljev. Vendar ko se je na poti v Cuzco
utaboril v Cajamarci, pomembnem mestu v višavju severnega dela Peruja, ni vedel, da bo
njegove na rte zmotila skupina španskih jezdecev pod vodstvom španskega avanturista
Francisca Pizzara v spremstvu približno 100 vojakov in drugih, ki so potovali peš. Sre anje je
pomenilo za etek konca inkovskega imperija. Španci so zajeli Atahuallpo, in ta trenutek je bil
klju en, saj je bil velikanski imperij brez voditelja, Špancem pa se je široko odprla pot do
svetega središ a države Cuzca. Ko so se Inki leta 1536 pod vodstvom Manca Ince dvignili v
zadnji velik upor proti Špancem je bilo že prepozno. Na špansko stran so stopila mnoga
plemena, med katerimi so bili tako tradicionalni sovražniki Inkov kot tudi nedavno pokorjena
ljudstva. Leta 1572 je bil konec inkovske države tudi formalno, ko je dal perujski podkralj na
glavnem trgu v Cuzcu usmrtiti zadnjega inkovskega suverena (Moseley, 1992).
K propadu inkovske države je razen španskih osvajalcev pripomoglo tudi nekaj drugih
dejavnikov. Nekateri raziskovalci pravijo, da je inkovskemu imperiju primanjkovalo osnovne,
bistvene enotnosti ter da je bilo prisotnih preve slabosti v njihovih institucijah (The Inca…,
2002).
Španci so v Ande poleg ropanja, bolezni, želje po bogastvu in katoliške vere prinesli tudi
pisavo in bibli no tradicijo zapisovanja zgodovine. Tako so kronike, ki so jih napisali španski
vojaki, uradniki, menihi in tudi nekateri hispanizirani doma ini, glavni vir preko katerega nam
je sporo ena zgodovina inkovskega imperija, andske navade in verovanja (Moseley, 1992).
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Slika 122: Machu Picchu
P

Vir: Cullture Focus, 2012
8. 3. 2. D
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ki je pripadala vladarju ali bogovom. Na elniki štirih etrtin so se imenovali apos, pojem so
uporabljali tudi za vojaške poveljnike. Živeli so v Cuzcu in sodelovali pri odlo anju na
zborovanjih ter poro ali neposredno vladarju. Druge lane zbora so izbrali iz najvišjega
plemstva in so bili navadno vladarjevi bližnji sorodniki. Vsaka provinca je imela svojega
na elnika, njemu pa so odgovarjali curacas, ki so izhajali iz lokalnih elit. Položaj curace so
merili s tem, koliko ljudi nadzoruje, ti pa so bili skrbno prešteti in popisani. Curaca je vodil
ayllu, v bistvu sta ga navadno vodila dva, vsak v svoji polovici aylluja. Pogosto sta bili
polovici aylluja razdeljeni še na ve delov, takrat je obstajala hierarhija ve jega števila
vladarjev, ki so bili obi ajno moški (Moseley, 1992).
Vsi nadzorniki, od vladarja do curace, so vladali kot posredniki med nebom in zemljo, torej so
posredovali med kozmi nimi silami in ljudstvom. !e se je zgodila katastrofa, so bili zanjo
odgovorni. Bili so tudi upravljavci virov v lasti aylluja. Posredovali so med prepiri zaradi
zemlje in vode ter skrbeli, da so imela gospodinjstva dovolj pašnikov in polj za svoje lastne
potrebe. Prav tako so nadzirali agrikulturni in živinorejski koledar ter skrbeli, da so se prsti
rahljale ter da so pravo asno za eli sejanje in žetev. V zameno so jim lani aylluja obdelovali
zemljo, skrbeli za njihovo živino, tkali obla ila in vra ali še z drugimi deli. Od vladarjev so
pri akovali, da so delo in usluge svojih podložnikov izmenjevali z darovi, hrano, pija o in
koko (Moseley, 1992).
Pobiranje dajatev v Tahuantinsuyu je bilo za državo klju nega pomena. Denarne menjave niso
poznali, država je dajatve pobirala v obliki dela. Lokalna skupnost je bila temeljna enota, ki jo
je država bremenila dajatve. Za ta na in obdav evanja je bil potreben natan en popis
prebivalstva, virov in pogojev. Ko je Tahuantinsuyu v svoj imperij vklju il novo provinco, so
ljudi popisali glede na spol, status in starost ter popisali tudi njihovo živino, polja in pašnike.
Med obvezniki so bili izklju no moški, ki niso bili lani plemstva. Razvrstili so jih glede na
starost in sposobnosti ter organizirali v decimalni sistem. Za vsako deseterico obveznikov so
dolo ili enega, ki je nadziral ostalih devet, nato je bil dolo en tudi nadzornik za skupino
petdesetih. Curacas so nadzirali sto ali še ve ljudi, prvi je nadziral stoterico, drugi
petstoterico, spet tretji je nadziral tiso erico obveznikov, deset tiso ljudi pa je nadziral Hunu
Curaca, ki je odgovarjal neposredno provincialnemu voditelju. Vsaka provinca je imela
voditelja, ki je bil odgovoren vladarju (Moseley, 1992).
Poljedelska dajatev je zahtevala delo moških in žensk. Navadni ob ani niso imeli v lasti
zemlje, temve je ta pripadala aylluju. Obdelovalno zemljo so razdelili na tri enake dele, ki so
jih obdelovali kmetje. Prvi del je bil namenjen bogovom, vklju eval je državni panteon in
lokalna svetiš a. Ta del so morali najprej obdelati. Pridelek je bil namenjen vzdrževanju
religioznih funkcionarjev, sve enikov in oskrbnikov svetiš . Drugi del je bil namenjen
vladarju, tretji pa oskrbi aylluja. Niso vsi aylluji dobili enako velikega dela zemlje, temve
sorazmerno z velikostjo družine. !e se je gospodinjstvo ve alo ali manjšalo, se je sorazmerno
s tem spreminjala tudi velikost deleža zemlje. Razdelili so tudi rede doma ih živali, s tem da
so vladar in bogovi dobili ve je rede kot ostalo prebivalstvu. !rede udoma enih lam so bile
eno najve jih bogastev, ki so jih imeli Indijanci. !e je katera žival zbolela za prenosljivo
boleznijo, so jo takoj živo zakopali in je niso smeli zdraviti ali uporabiti za hrano. Prav tako
niso smeli ubiti za žrtvovanje ali katerega koli drugega razloga samic. Tako je bilo število
živali v kraljestvu zelo veliko. Živali so tudi vsako leto brili in volno enakovredno razdelili
med prebivalce ter iz nje izdelali obla ila. Z dovoljenjem Inke ali upravnikov so tudi lahko
lovili divje živali, vendar spet je bil prepovedan lov samic. Prav tako so z dovoljenjem lahko
podirali drevesa, vendar spet ne ve kot za potrebe mesta (Cobo, 1979).
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Medtem ko je poljedelska obdav itev zahtevala delo obeh spolov, je storitev mit#a zahtevala
delo vseh telesno sposobnih moških. Delo mit#a je trajalo razli no dolgo in vklju evalo širok
razpon razli nega dela, od gradnje razli nih projektov do udeleževanja vojaških pohodov
(Moseley, 1992).
Tekstilne obdav itve so bile starodavne v andski družbi. Ženske in moški so bili obdav eni
tako, da so morali izdelovati obla ila. Oblast jim je vsako letno dodelila dolo ene koli ine
nepredelanih vlaken, bombaža ali volne. Moški so izdelovali vrvi, ženske pa so predle in tkale
(Moseley, 1992).
Z milijoni, ki so pla evali dajatve, so imeli Inki ogromen dohodek. Z delom so kmetijske in
tekstilne dajatve podpirale dve zvrsti izdatka. Kmetijske dajatve so ljudem zagotavljale hrano
in pija o, imenovane so bile kot »glavne finance«. Tekstilne dajatve so uporabljali za
nagrajevanje ljudi s cenjenim blagom in so bile imenovane kot »bogate finance« (Moseley,
1992).
Inkovska ustava je vsebovala le tri zapovedi: ne lenari, ne laži, ne kradi. Kazni za
neupoštevanje pravil so bile hude, tako kriminala v inkovski državi ni bilo, eprav je prihajalo
do uporov (Cobo, 1979).
Inkovska družba je imela razvito hierarhi no lestvico. Na vrhu lestvice je bil vladar, direktni
potomec prvega vladarja Manca Capaca, božansko bitje, potomec sonca. Njegova povezanost
z Viracocho, son nim božanstvom, je bila del kulta, ki je povezoval celotni imperij. Kljub
temu da so inkovski vladarji svoj položaj legitimirali s tem, da so postavljeni od boga in se o
njihovi avtoriteti po kronanju ni ve dvomilo, je bila pot do prestola velikokrat zelo težka.
Število potencialnih kandidatov za prestol je bilo teoreti no omejeno na sinove ene žene, in
sicer prve žene vladarja, ki se je imenovala coya. Vladar je imel še ve drugih žena, vendar
status potomcev iz teh zvez ni bil enak položaju potomcev, ki so izhajali iz zveze s prvo ženo,
vsi pa so imeli privilegiran položaj (Moseley, 1992).
Inki so bili nepopustljivi glede spoštovanja pravil, celo do svojih najbližjih. Kazensko pravo
Inkov ni razlikovalo Inka in pastirja lam, kar je veljalo za najbolj preprostega podložnika, je
veljalo tudi za vladarja, saj sta bila oba enako potrebna cesarstvu, ki sta vsak na svojem
podro ju delala za skupno blaginjo (Oki , 1996, 269 – 370). Vendar so za isti prekršek dajali
plemi em in bogatim druga ne obsodbe kot revnim in skromnim zaradi utvare, da je bil javni
ukor za Inka plemiške krvi veliko ve ja kazen kot smrtna obsodba za revnega (Cobo, 1979).
V vseh pokrajinah Peruja so bila nekakšna skladiš a in žitnice, kjer so bili shranjeni pokloni
in drugo blago kralja in vere. Skladiš a so bila zgrajena izven mesta na visokih, hladnih in
vetrovnih mestih. Na takšnih mestih so jih zgradili zaradi tega, da bi blago, ki so ga
skladiš ili, zaš itili pred mokroto in vlago, torej da se ne bi pokvarilo. Pokrajine so si med
sabo tudi izmenjale blago v skladiš ih, npr. blago iz skladiš na obali so prenesli v skladiš a v
gorah in obratno. Skladiš a so bila vedno polna, vsebovala so velike koli ine koruze,
posušenega krompirja, fižola in druge zelenjave, posušenega mesa lam in srn ter razli ne vrste
obla il, narejenih iz volne, bombaža in perja. Vsebovala so tudi druge razli ne stvari (Cobo,
1979).
»Stroga centralisti na ureditev države Inka, strogi upravni sistem, ki je zahteval brezpogojno
pokorš ino in dosledno izpolnjevanje zakonov, norm in ukazov vladarja – boga, je vzgajal
ljudi v »brezosebne mase«, ki nimajo kaj razmišljati in ne morejo imeti svojega mnenja,
temve naj slepo izpolnjujejo ukaze. Tak sistem in taka vzgoja sta povzro ila, da so bila
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ljudstva brez lastne volje, apati na, vdana v usodo in zaverovana v vsemogo nost svojega
vladarja – boga – Inka« (Medved, 1972, 61).
»Ta miselnost nam tudi pojasni, kako je lahko peš ica španskih osvajalcev v tako kratkem
asu osvojila mogo no, ve milijonsko državo« (Medved, 1972, 61).
V centralnih Andih je bila obdelovanje in izkoriš anje zemlje temeljna naloga prebivalstva.
Zaradi specifi ne topografije ozemlja in drugih naravnih faktorjev pa ožja družina, kamor
štejemo moža, ženo ter otroke, ni zmogla biti osnovna samozadostna produkcijska enota,
kljub temu da je vseeno najmanjša ekonomska enota. Najmanjša avtonomna produkcijska
enota je tako bila pove ana družina enakopravnih posameznikov imenovana ayllu, ki so bili
med seboj v pravem ali pripisanem sorodu. Verjetno jih je bilo ve deset tiso razpršenih po
celotnem ozemlju. Delo so si delili in skrbeli za upravljanje z naravnimi viri, kot so zemlja,
pašniki in vodni viri. Ker je bilo potrebno polja pogosto namakati, so pripadniki aylluja
skrbeli tudi za gradnjo in upravljanje vodnih kanalov. Vsa polja, pašniki in gozd so bili
skupna last, zemljo so si delili glede na njihove potrebe. Aylluji so delovali kot celovita enota
v razmerju do ostalega sveta. Vendar vsi lani aylluja le niso bili enaki, saj so nekateri z
dedovanjem, poroko ali delom pridobili ve ji delež bogastva kot drugi, tako da so obstajali
bogati pari, družine in rodovi na eni, ter revni na drugi strani (Moseley, 1992).
Ustanovitelj je bil temelj vsakega aylluja in je bil skupni prednik vseh lanov aylluja.
Navadno je bil mitološki heroj, ki je aylluju priskrbel ozemlje na katerem so njegovi lani
prebivali, ter hkrati dajal zgled za pravilno obnašanje in življenje. Ustanovitelj je bil lastnik
vse zemlje, ki je bila na voljo aylluju, zaradi esar je lanom aylluja na eloma ni bilo možno
odtujiti. Mumije pomembnih prednikov so v predkolumbovskem asu astili kot svetinje.
Meja med živimi in mrtvimi je bila zabrisana, tako da so ob pomembnih praznikih mumije
prednikov sodelovale v raznih ceremonialnih obredih. !lani aylluja so se na prednike obra ali
tudi ko so potrebovali pomemben nasvet. Mumija prednika je bila tako zelo pomembna, da je
njeno uni enje pomenilo tudi uni enje identitete aylluja. Poleg mumij so astili tudi razli ne
predmete, npr. skale, ki so predstavljale okamnele prednike, kraje in pojave. Lo ili so med
dvema vrstama svetih krajev, in sicer so poznali kraje, kjer so astili nadnaravne sile ter
mavzoleje in grobove pomembnih prednikov (Moseley, 1992).
!lani ayllujev so živeli prekinjeno na širšem ozemlju, kar pomeni, da so lahko nekateri lani
živeli na srednje visokem predelu, drugi na višje leže i puñi, spet drugi v nižje leže ih
pasovih. Razpršenost po razli nih ekoloških nišah je bila zelo pomembna, saj je ekonomija
posameznega aylluja temeljila na izmenjavi dobrin med lani, ki so živeli v razli nih
ekoloških pasovih. Za obmo je Andov je namre zna ilno, da razli ne ekološke niše, kot so
morsko obrežje, gorsko vznožje, visokogorje ter puña ali stepna tundra zahtevajo in
omogo ajo razli ne loveške dejavnosti. Ob morju so gojili bombaž, na gorskih vznožjih
koruzo in papriko, v visokogorju so pridelovali krompir. Na pašnikih so pasli lame, ki so
dajale meso in volno ter nabirali sol. Na vzhodnem pobo ju Andov so gojili koko in nabirali
med, les in perje. Vse dejavnosti, ki so potekale na razli nih nadmorskih višinah, so se lahko
med seboj tudi prepletale, saj so obdelovalne površine lahko dvignili, e so jih pognojili z
gnojem, ki so ga zbirali pastirji lam. Namakalni sistemi niso le izboljšali poljedelstva, temve
so pove ane zaloge vode omogo ale razširitev živinoreje tudi v nižje leže e kraje. Prepletanje
dejavnosti na razli nih nadmorskih višinah ali vertikalna komplementarnost je vplivala na
družbeno ureditev pridelovalnih dejavnosti, omogo al pa jo je prav ayllu. Ve ayllujev skupaj
je tvorilo vaško skupnost imenovano llacta, ki je lahko združevala tudi pripadnike razli nih
etni nih skupin. Tradicionalne vasi so bile razdeljene na dve polovici, zgornjo in spodnjo, ki
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so bile med seboj v hierarhi nem razmerju. Pripadniki zgornje polovice so imeli ve ji prestiž
od pripadnikov spodnje, v vsem ostalem pa sta si bili enakovredni (Moseley, 1992).
Pripadnost aylluju se je dolo ala sorodstveno, ki so ga sledili tako patrilinearno kot
matrilinearno. Ayllu je lahko bil tudi avtonomna reproduktivna enota, ki je bila navzven
endogamna, saj so se lahko lani med seboj poro ali in navznoter eksogamna, saj so si lahko
partnerje izbirali med pripadniki drugih ayllujev. V praksi so bile pogostejše eksogamne
poroke s partnerji iz drugih vasi. Ženske so se navadno preselile k možu, kljub temu pa so
podedovale zemljo svojih staršev in ohranile popolno lanstvo v svoji rojstni skupini. To je
dajalo poro enim ženskam socialno in ekonomsko avtonomijo in vzdrževalo delovno silo in
zemljo v aylluju. Pri izbiri partnerja za poroko so bili najbolj zaželeni tisti z najve sorodstva,
saj so jim prinašali obvezo za delitev dela ter razli ne vire (Moseley, 1992).
Status dolo ene osebe in njegova razmerja do ostalih lanov aylluja je bil dolo en že ob
rojstvu. Status je dolo al posameznikov dostop do dela, zemlje, vode in drugih virov, ter na
drugi strani njegove obveznosti. Recipro na izmenjava dela je bila bistvena obveznost lanov
aylluja. Lo imo lahko dva tipa institucije izmenjave dela, pri kateri posameznik prosi drugega
posameznika za pomo pri izvršitvi dolo enega dela, pri emer se od tistega, ki prosi za
pomo pri akuje, da bo ob enaki priložnosti uslugo vrnil. Prav tako se pri akuje da bo med
delom pomo nika preskrbel s hrano, chicha pivom in koko. Na drugi strani lahko posameznik
najame za delo ve je število pomo nikov, pri emer pa se delo lahko popla a tudi z dobrinami
in ne zgolj z enakovrednim delom. Pri recipro ni izmenjavi dela so vodili zelo natan no
ra unovodstvo. Težilo se je k temu, da je bila izmenjava dela enakovredna, zato so delo
razdelili na posamezne sklope, ki so jih lahko prešteli. Tako na primer pri obdelavi polja niso
delali vsi skupaj, temve je moral vsak par obdelati to no dolo eno število brazd na polju.
Tudi pri ve jih podvigih, kot so gradbena dela, so delo razdelili v posamezne naloge. Tako so
dosegli, da je bilo vedno znano koliko dela je kdo komu dolžan, oz. koliko ga ima kdo v
dobrem. Takšne rigorozne recipro nosti niso uveljavljali vedno. Med sorodniki je bilo
pogosto, da se je usluga povrnila z drugo obliko dela (npr. uslugo pri obdelovanju polja so
povrnili s uvanjem rede lam) ali z dajanjem materialnih dobrin. Med njimi je imel glavno
mesto tekstil, saj je kvalitetna izdelava tekstila zahtevala ogromno asa. V ve ini primerov pa
se je delavcem mit#a uslugo vrnilo v obliki pridelkov. Vsak delavec, ki je delal v okviru
institucije je tudi mit#a pri akoval, da mu bodo dali hrano, saj je bila to ena izmed bistvenih
recipro nih obveznosti prejemnika dela. Dolžnosti in obveznosti v Tahuantinsuyu so torej
temeljile na na elu recipro nosti, e je bilo nekaj izro eno, je bilo v isti meri podarjeno nazaj
(Moseley, 1992).
8. 4. Verovanje
Inkovski religiozni sistem navadno pripisujejo ali Inki Tupa ali njegovemu predniku Inki
Pachacuti in datira najve do sto let pred evropsko osvojitvijo. Širitev inkovskega glavnega
mesta Cuzca so izvajali v imenu nadvlade njihovih bogov nad bogovi ostalih ljudstev.
Premagana ljudstva so morala, ko so jih zasedli, predati svoj glavni idol ali njegovo repliko v
inkovski Cuzco. Svetiš a iz province so Cuzcu pla evala tudi tribut v naturalijah, prispevali
so tudi npr. otroke za žrtvovanje (Davies, 1997).
Ko so Inki osvojili ozemlje, so tam postavili templje, ki so jih izro ili v varstvo številnim
sve enikom, ki so razložili osvojenemu ljudstvu skrivnosti vere. Cuzco je bilo »sveto mesto«,
kjer je bilo veliko svetiš e Sonca, h kateremu so prihajali romarji od najbolj oddaljenih meja
cesarstva. Svetiš e Sonca je bila najveli astnejša zgradba, tu so opravljali obred obhajila, da
bi zagotovili politi no in religiozno povezavo imperija. V templju Sonca pa zato, ker je stal na
centru štirih strani sveta. Tukaj so se tudi za enjale procesije, ki so nato odšle na štiri strani
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neba in se nato spet vrnile v ta center. !eprav je Inka dovolil ohranitev dolo enih regionalnih
religioznih struktur v mestih po imperiju, pa so v vseh ceremonialnih centrih kopirali
Cuzcovo geometri no organizacijo svetega prostora (Davies, 1997).
Inki so ustanoviteljem svojega cesarstva pripisovali božansko poreklo. Vsi njihovi zakoni so
temeljili na božji odobritvi in njihove ustanove in vojne zoper tuja ljudstva so vse težile za
istim smotrom, ohraniti in razširiti njihovo vero. Vera je bila osnova njihove ustave, tako
reko nujni pogoj za njihov družbeni obstoj (Davies, 1997).
V inkovskem pojmovanju sta bili vera in država združeni. Viracocha je bil bog stvarnik, bil je
vir mo i ter eden najpomembnejših božanstev v inkovskem panteonu. Pri božanskem
upravljanju so mu pomagali bogovi služabniki.. Bog Sonca je postal simbol Inkov, saj so se
vedno sklicevali na njegovo ime, njegova podoba pa je bila simbol uradne vere. Tudi vsi
naravni pojavi so imeli svoje bogove (Von Hagen in sod., 1996). Osnova inkovske vere je
bilo aš enje Sonca, Lune, zvezd, naravnih sil, duhov in kulturnih herojev. Pomemben del
obredov so predstavljali plesi v maskah in žrtvovanja (Oglejmo..., 1978). V andski miselnosti
je bilo vsako pleme preobraženo (bolj kot ustvarjeno) iz vode, zemlje, živali,…Preobrazil jih
je dolo en bog na za etku kozmi nega cikla. Vloga vseh božanstev je bila, da so dali dih
življenja in mo ljudem in naravi. Viracocha je eden izmed teh poosebljenih bogov. Je tudi
kompleksno božanstvo, za katerega pravijo, da je eden in mnogi; osnova transformacije. Imel
je tudi veliko družino z mnogimi svetiš i. Viracocho so povezovali z vodo in peno jezera
Titicaca, od koder je prihajal, in s peno rek in površjem oceana, kjer je po mitu v loveški
obliki izginil proti severozahodu, hode po valovih. To ga povezuje z deževnim obdobjem.
Drugi atributi pa ga naredijo za predstavnika nebeškega ognja in zmagoslavnega Sonca.
Ustvaril je Sonce, Mesec, zvezde in prototipe andskih plemen – vklju no z Inko – nato lo il
no od dneva in za el son ni kozmi ni cikel, katerega je zaupal Inki Mancu Capacu.
Viracocha ga je skupaj z brati in sestrami vrgel na zemljo ob svitanju, da bi obdržali prvi
pojav Sonca (Davies, 1997). Inki so Sonce še posebej astili, saj so verjeli, da na svojstven
na in uravnava usodo loveka. Dajalo je svetlobo in toploto, rastlinskemu svetu pa življenje.
Inki so verjeli, da se Sonce, potem ko preide preko neba, na zahodu potopi v morje. Med
no jo naj bi plavalo nazaj pod zemljo in se nato po svojem pomlajevalnem kopanju zjutraj
prikazalo na vzhodu. Njemu je bil posve en tempelj v vsakem mestu, najstarejši tempelj
posve en Soncu je na jezeru Titicaca, od koder naj bi prihajala kraljeva ustanovitelja inkovske
dinastije. Poleg velikega boga Sonca so Inki priznavali razna božanstva, ki so bila v zvezi z
njihovim velikim bogom. Božanstvo Meseca je predstavljalo njegovo sestro in ženo,
imenovano tudi Quilla. !aš enja tega kulta so se udeleževale predsvem ženske. Quilla je bila
povezana z zemljo in mrtvimi, astili so jo tudi moški, še posebej v templju Nusta, ki je sta na
oto ku jezera Titicaca. Inki so astili tudi zvezde, kot nebesne spremljevalke boga Sonca.
Med nebesnimi pojavi je bila za gojitelje živine posebno pomembna Ilama, ki je vidna v
sušnem obdobju. Plejade pa so povezovali z deževnim obdobjem. !e so bile konec maja
dobro vidne, je to napovedovalo dobro žetev. Venero, najlepšo izmed zvezd, so poznali pod
imenom Chasca ali »mladeni z dolgimi kodri«. Svetiš a so posve ali tudi gromu in blisku, ki
so ju imeli za grozna ministra Sonca. Božanstvo, ki je predstavljalo grom, strelo, dež, to o,
sneg in zmrzal, ali na splošno vreme, so astili v obsežnem kultu v višjih predelih. Inki so
poznali tudi boga podzemlja in mrtvih, ki so ga imenovali Supai in naj bi prebival v zemlji.
Supai je bil mra en in požrešen bog in vedno je hrepenel po tem, da bi pove al število svojih
žrtev. Zato so ga morali miriti, eprav so bila žrtvovanja bole a. Poleg vseh bogov pa so Inki
priznavali med nižje bogove stvari v naravi, kot so elementi, vetrovi, zemlja, zrak, velike gore
in reke, ki so jim zbujale vtis veli ine in mo i, o katerih so mislili, da skrivnostno vplivajo na
loveško usodo. Vse te naravne sile so ozna evali s splošnim imenom huaca.
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Inki so bogove posskušali podk
kupiti z glaasbo in pleso
om, kar so imeli tudi ssami najrajee. Pesmi,
ki so jihh spremljalii z divjimi obrati in pooskoki, so jih
j popeljalle v drugo, opojno živ
vljenje, v
katerem
m so se zdruužili z bogo
ovi in upali,, da se bod
do njihove želje
ž
uresni ile. Glasbaa in ples
nista bila namenjena samo ob
brednim svee anostim, ampak so kmetje s seeboj na pollje nosili
tudi glaasbila (Ogleejmo..., 197
78). Zlato jee imelo zan
nje simboli no in verssko vrednosst, saj je
predstavvljalo Soncce, boga Viracocho. N
Namenjeno je
j bilo le za
z vladajo e razrede, politi
p
ne
poglavaarje in sve enike.
e
Ker je bilo dovoolj mehko, so ga zlahkaa kovali in ooblikovali (N
Nougier,
1991).
Slika 13:
1 Inkovsk
ka zlata maaska, ki je simbolizira
s
ala Sonce

Vir: Ann introductio
on to the hi story of thee Incas, 2012
2
Iz son nne religije Inkov je izzhajala veraa v posmrttno življenje. Aristokraati so, ne glede
g
na
moralo, po smrti nadaljevali
n
življenje prri Soncu, kjer
kj je bilo toplo in obbilo vsega. Navadni
ljudje soo, e so bilii krepostni, tudi nadaljeevali življen
nje pri Sonccu, e pa nisso bili krep
postni, so
šli v neeko vrsto pekla, kjer je bilo mrzllo ter je vladala lakota (Von Haggen in sod., 1996).
Verjeli so, da je narava
n
nezm
motljiva, daa lahko grešši samo lo
ovek, ko krrši njene zaakone. V
svetu naarave so im
meli svoje posrednike,
p
med katerimi so bili med živalm
mi najpomeembnejši
kondor, puma in ka
k a (Inca Civilization,
C
, 2012). Znaanje Inkov je bilo znannje o narav
vi, njenih
merno, usmeerjeno v maaterialno
zakonitoostih, energgijah ter zraa enjih, meddtem ko je naše enosm
sfero (O
Oki , 1996)..
Inki so žrtvovali device
d
v asst bogovom
m, žrtvovali so jih za zd
dravje kraljja ali drugee potrebe
republikke. Tako soo celo nekaateri starši, še posebej
ej v Cuzcu in sosednj ih pokrajin
nah sami
ponudili za žrtvovaanje svoje h ere devicee (Cobo, 197
79).
Avtor innkovskega obredja najj bi bil Pachhacuti. Pod
d njegovim vodstvom nnaj bi preob
blikovali
koledar mese nih obredov,
o
in
n sicer zato,, da bi dram
matizirali du
uhovno živlljenje ljudi in da bi
okrepilii kult vladarrjev. Tako so bila najbbolj udovitta praznovaanja v ast Soncu in Viracochi
V
(Daviess, 1997).
Novo leeto se je v inkovskem
m cesarstvuu za enjalo s sve anostmi ob zim
mskem solsticiju v
decembbru. Velike sve anosti so bile poosve ene zo
orenju koru
uze in uvajjanju mladeeni ev v
70

svetost odnosov med moškim in žensko. Januarja so žrtvovali lame. Februar je bil mesec
zahvale za žetev. Soncu so v zahvalo za obilno žetev žrtvovali les, ki je bil v Andih velika
dragocenost ter živali, ki so jih imeli v inkovskem cesarstvu za lane skupnosti. Marec je bil
posve en zorenju zemlje za bodo o žetev. April je bil mesec slovesnosti v ast vladarja. V
zahvalo Soncu, ki omogo a vladarju, sinu Sonca, da vlada dobro in pravi no, je morala napa –
sveta lama, prisostvovati pri žrtvovanju petnajstih lam. V mesecu maju so se odvijale
sve anosti obiranja koruze, ki je zrasla na posve enem polju, ki se je ponovno obdelovalo
avgusta. Junija se je vršila najve ja sve anost v ast Sonca ob letnem solsticiju. Julija so
prinašali žrtve elementu vode, za blagoslov namakalnih sistemov, od katerih je bilo odvisno
terasasto poljedelstvo Andov. Avgusta so sadili koruzo na svetem majskem polju. Za dobro
letino koruze so v ast Sonca, vode in zraka žrtvovali doma e živali, ki so ji pripeljali iz vseh
provinc. September je bil mesec velikega aš enja. Oktober je bil mesec obredov v ast dežja
in prošenj za pravo asno deževje. November je bil mesec, ko so se mladeni i pripravljali za
as obredov dozorelosti, ki se je izvajal decembra (Oki , 1996).
Vsi njihovi prazniki in obredi so bili povezani z naravo, Zemljo in Soncem. Posebnost v
religioznem svetu Inkov so bile tako imenovane huace – sveta mesta, kraji ali stvari. Sveto je
bilo tisto, kar je bilo vsakemu posamezniku sveto, to je bilo njegova huaca. Kar je bilo sveto,
je bilo tudi preprosto, kakor je izoblikovala narava. Španski kronist opisuje okoli 150 huac v
bližini Cuzca, ki so postavljene v skupine seque linij, ki se žarkasto širijo iu Cuzca. Seque so
bile pomembne za varovanje huac, ki ležijo na teh svetih linijah kot pokazatelji k svetim
mestom. Diagram seque sistema predstavlja imaginarne linije, ki se žarkasto širijo iz Cuzca,
ki so ga Inki imenovali popek ali središ e sveta. V tri pokrajine – del ozemlja Amazonije,
srednji Peru in Ekvador ter severni !ile, ve ji del Bolivije z Altiplanom, jezero Titicaca in
višinski del Argentine – se zlivajo po tri seque linije, skupno devet. Za etrto pokrajino,
zahodno in jugozahodno od Cuzca in oceana, dežele, kjer vzhaja Sonce, so seque linije
pove ane na štirinajst, toda prvih devet je razdeljenih v skupine po tri. Resni en namen,
pomen in uporaba seque linij nam še niso poznani. Tako kot vozli quipujev so tudi seque
linije ostale nekaj, za kar so osvajalci zvedeli, nikoli pa razvozlali (Oki , 1996).
8. 5. Pojem asa
Inki so znali meriti as in se zavedali let. Leta so beležili s pomo jo gibanja sonca od enega
povratnika do drugega, mesece pa s pomo jo gibanja lune. Osnovali so tri specifi ne in
ustaljene dele – dan, mesec, leto – v katerih so razdelili as. Naše son no leto so prepoznali z
opazovanjem solsticijev in za eli leto s poletnim solsticijem južne poloble, ki sovpada s 23.
decembrom in se kon a na isti to ki kjer se je za elo. Njihovo leto je tako imelo enako število
kot naše leto, z izjemo prestopnih let, ki jih še niso razumeli. Njihovo leto je bilo razdeljeno v
12 mesecev, ki so jih šteli s pomo jo lune. Vsi meseci so imeli enako število dni in vsak
mesec je imel svoje ime. S pomo jo mesecev so dolo ili as za sejanje ter druga dela na
zemlji ter za praznike in žrtvovanje. Svojih let niso šteli, z leti pa tudi niso merili asa svojih
dejanj ali zgodovinskih dogodkov. Svojega leta niso delili v nobene druge kategorije kot v
mesece in dneve. Tednov niso uporabljali, niti niso poimenovali posameznih dni, uporabljali
so preprosto besedo dan za vse dni. Dneve tudi niso delili v ure, niti niso uporabljali ure za
merjenje asa svojih dejanj, eprav so približno vedeli koliko asa so porabili za dolo eno
dejanje (Cobo, 1979).
8. 6. Ceste
Inki so imeli izjemne gradbene in organizacijske spretnosti. Njihov imperij je bil po dolžini in
širini prepreden s »cestami«, katerih veliko je bilo tlakovanih s kamenjem. !ez soteske in
ozke doline so naredili vise e mostove iz vrvi. Široka geografska pokritost in visoka kvaliteta
transportnega sistema sta bila klju na elementa v ekonomski in kulturni združitvi inkovskega
71

imperija. Inkovsko kamnoseštvo je legendarno, kar dokazujejo obstoje e razvaline inkovskih
arhitekturnih dosežkov v Cuzcu in drugod v Srednjih Andih (Kent, 2006).
Ceste so povezovale celoten sistem v fizi no enotnost, zgrajene in vzdrževane so bile od
Kolumbije do Argentine v dolžini 15.000 kilometrov. Speljali so jih ez puš ave, mo virja,
preko planin, prepadnih strmin in dolin. Cestno omrežje je bilo sestavljeno iz dveh magistral v
smeri sever–jug. Ena se je raztezala preko visoke planote, druga pa ob obali, med seboj so bile
povezane s transverzalami. Ceste so bile namenjene predvsem chascom, vladarskim slom, ki
so imeli prednost celo pred vladarskimi etami na pohodu. Ob cestah so bila zgrajena
preno iš a za potnike. Ceste so bile redno vzdrževane, ponekod široke osem ali celo ve
metrov, v gorah pa ponekod komaj za enega loveka. V mestih so bile tlakovane, na
neugodnih mestih so bile zavarovane z nasipi, kjer so bile speljane ez mo virja z odvodnimi
kanali, zavarovane so bile celo pred puš avskim peskom s kamnitimi obzidji, v strminah so
bile speljane v stopni astem vzponu ali celo skozi predore (Cobo, 1979).
8. 7. Pisava
Namesto pisave so uporabljali vozlate vrvice, quipuje, na katerih so zaznamovali
pomembnejše zgodovinske dogodke, rodovnike vladarjev, astronomske in naravne dogodke,
torej vse, kar je bilo pomembno za cesarstvo. Za branje in vozlanje quipujev so bili izbrani in
izšolani posebni znanstveniki. Nekateri avtorji trdijo, da Inki niso imeli svoje pisave, kar je
glede na njihovo razvitost skoraj nerazumljivo, saj so zgradili najdaljše ceste, tkali najfinejše
tkanine, na terasah so zgradili neprekosljive plantaže, razpolagali so z naravnimi stimulansi za
rodnost zemlje, ki so jo namakali z neprekosljivimi namakalnimi sistemi, odkrili so kako se
izdelujejo mesne in krompirjeve konzerve, zgradili so impozantne megalitske gradnje,
razpolagali so s temeljitim astronomskim znanjem in na verskem podro ju astili Sonce kot
darovalca življenja in priznavali svojega vladarja kot Stvarnika (Oki , 1996).
8. 8. Kmetijstvo
Prebivalstvo se je ve inoma ukvarjalo s poljedelstvom, gojili so gomoljnice, fižol in koruzo v
nižjih legah, ter quiñojo v višjih legah. Polja so obdelovali z ro nim orodjem, predvsem s
»tacllo« (leseni, ozki lopati podoben kol), z leseno »motiko« ter z batom za razbijanjem grud,
pluga in voza niso poznali. Obdelovanje zemlje na ta na in je zahtevalo kolektivno delo in je
omogo alo obdelavo zelo strmih zemljiš . Njive so bile kvadratne oblike in so bile urejene v
terasah, ki so jih tudi umetno namakali. Kamne z njiv so uporabljali za gradnjo teras in
pozidavo parcel. Živinoreja je bila manj pomembna, gojili so lame in alpake. Takšno orodje in
ta na in obdelave zemlje se je na nekaterih obmo jih, predvsem v indijanskih vaseh med La
Pazom in jezerom Titicaca, ohranil še do danes (Medved, 1972).
Razli ne poljš ine uspevajo na razli nih nadmorskih višinah in tudi razli no dolgo zorijo. Z
višanjem nadmorske višine se zmanjšuje sezona rasti pridelkov. V bolj suhih, višjih Andih je
zaradi velikih naklonov in male koli ine padavin malo primernih obdelovalnih površin.
Andsko poljedelstvo je oteženo zaradi tega, ker tam kjer je primerna zemlja je premalo
padavin ali obratno. Za izboljšanje teh razmer je prebivalstvo premaknilo velike koli ine
zemlje in vode ter ustvarilo umetno narejene obdelovalne površine. Inki so uporabili veliko
tehnik da so ustvarili obdelovalno zemljo. Okoli bregov jezera Titicaca so prst dvignili da so
ustvarili »polja na grebenih«. Naprej od jezera so skopali kotanje v obliki ribnika, imenovane
cochas. V deževnem obdobju so se napolnile z vodo, ko pa se je v sušnem obdobju gladina
znižala, so pridobili obdelovalne površine. Na obalah so skopali prostrane jame do podtalnice,
da bi vlaga prsti lahko podprla kmetovanje v potopljenih vrtovih. Tehnika namakanja zemlje
preko kanalov, ki so jih speljali iz potokov in izvirov, je ostala prevladujo a tehnika
preoblikovanja zemljiš . Takšna oblika je bila prevladujo a na suhi Pacifiški strani, tako ob
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obali koot na terasiiranem višaavju, prav ttako pa je ta oblika kmetovanja
k
zelo pomeembna v
visokoggorskih kotlinah kot do
opolnilo k ssezonskim padavinam.
p
Poljedelskii pogoji v Andih
A
so
pod vpllivom obrattne povezav
ve med obm
mo ji, kjer lahko uspeeva velika kkoli ina po
oljš in in
med obm
mo ji, kjer lahko živi veliko števvilo ljudi. Veliko
V
ve obdelovalne
o
e zemlje je na
n višjih
nadmorrskih višinahh, vendar taam ne uspevva veliko vrst
v poljš in
n. Takšni poogoji so zello otežili
kmetijskko življenjee prebivalceev Andov. Okolica jezzera Titicacca je postalla najbolj poseljena
p
regija v Andih. Veeliko jezero
o je zadrževvalo toploto
o in tako v hladnih meesecih prepre evalo
pozebe. Prav tako pa so na požetih
p
zem
mljiš ih passli rede lam
m in alpak,, ki so zagotavljala
prepotreebno gnojillo za poljšš ine. Ta vvzajemni od
dnos med poljedelstvvom in pašo je bil
bistveneega pomenaa za tako veliko poseliteev okoli jezzera Titicacaa (Moseley,, 1992).
Slika 144: Cochas

Vir: Cochas, 2012
g
plitva in slabše roodovitna, so
o morali po
oljš ine priddelovati na razli
r
nih
Ker je bbila prst v gorah
poljih, ki so jih pogosto
p
meenjavali. Ceelotna skup
pnost se je odlo ila, kkatero obm
mo je so
pognojili z gnojem
m red lam in alpak. N
Na poljih so
o delali moški in žensske. !rede živali
ž
so
zagotavvljale volno,, služile so za
z prenašannje stvari terr uporabljali so jih za pprehrano – na
n soncu
so posušili njihovo meso in višek shranilii (Moseley, 1992).
!etudi jje kultura Innkov stara tiso
t
letja, a le priznaniih 300 let, je
j neponovlljiv, enkrateen uspeh
in prikaaz, kaj je loveški ro
od dosegell z obdelov
vanjem zem
mlje, ki je v naši civ
vilizaciji
potisnjeena na strannski tir. V znani
z
love ški zgodovini so bili Inki
I
neprekkosljivi ne toliko po
na inu obdelovanja, temve v odnosu inn spoštovan
nju do zemllje. Terase, vsekane v strmine
dov ter strm
me, skalne obronke
Andov, so segale od toplih dolin do s korajšnjih vrhov And
pretvarjale v majhnna in ravna polja.
p
Te teerase so njih
hovo nepono
ovljivo deloo. Nobena kultura
k
ni
doseglaa takšnega napredka
n
in razcveta tem
melje ega na
n obdelovaanju zemlje.. Ohranjanjee Zemlje
in vsegaa, kar živi na
n njej je bilo prvenstvveno vodilo v inkovskeem cesarstvuu. Zemljo so gnojili
z gvanoo – pti jim gnojem,
g
lam
minimi in lloveškimi izztrebki, ribjimi ostankii, algami in drugimi
ostanki.. Premišljenno so planiraali mrežo kaanalov in vo
odovodov teer tako doseegli, da so prostrane
p
ravnice ob obali namakali
n
izd
datni potokki in jim tak
ko omogo ili
i plodnostt in lepoto. Strmine
mom teras naredili
n
ploodne. Izkorristili so vsak koš ek zemlje ter pri tem
Andov so s sistem
njenost svooje dežele, višinske razlike in podnebne pasove.
upoštevvali veliko razprostran
Pridelalli so vse vrste pridelk
kov, od tisttih, ki uspeevajo v tro
opskem poddnebju do tistih,
t
ki
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uspevajo v hladnihh podnebnih razmerah, kar so doseegli s praviln
nim razporeejanjem poljjš in. Za
rodnost so tudi skrrbeli s poseebnimi obreedi, v njiho
ovem predsttavnem sveetu mrtva zemlja ni
obstajalla. Vsa delaa so opravljaali z veliko mero odgov
vornosti in predvsem
p
ljjubezni, v njihovem
n
cesarstvvu ni bilo vee – in manjvrednih dell, ampak je vsak po svo
oji mo i prisspeval skup
pnosti, ki
mu je ddajala popollno socialno
o varstvo. !
!e je nekoga doletela nesre
n
a, ki m
mu je uni ila
i letino
ali imetj
tje, je dobill odgovarjajjo i del, ki ga je vložiil v skupnost, ne pa pooniževalne socialne
pomo i,, ki v naši družbi ozn
na uje ljudi z dna družžbene lestviice. Mnogi raziskovalci Inkov
zato zastopajo staališ e, da jee bilo inkoovsko cesarrstvo edina loveška zzdružba, kjer se je
resni noo uveljavil sistem sociialne pravi nosti, eprrav pod stro
ogo vladavin
ino vladarjaa – Inke.
Najve je bogastvo v cesarstvu
u sta bila zeemlja in lo
ovek. Ker jee bila zemlj a skupna laast, so se
skupinee menjavale pri obdelov
vanju dobree in slabe zeemlje (Oki , 1996).
Slika 155: Obdelovvalne terasee

Vir: Aggricultural Terraces,
T
2012
Lame soo v glavnem
m uporabljaali kot tovoorne živali ter
t tudi za meso in voolno, medtem ko so
alpake uuporabljali v glavnem za
z volno (K
Kent, 2006). Lama je bila edina tovvorna žival, lahko je
nosila 445 kg 45 km
m na dan (Nougier, 19991). V Andih so udomaa ili tudi moorskega praaši ka, ki
so ga km
metje gojili za prehrano
o (Kent, 20006).
Inkovskki obrtniki so
s znali iz ru
ud pridobitii zlato, sreb
bro, svinec, baker in koositer. Pozn
nali so že
tudi raznne zlitine, tehniko ulivanja kovin, emajliranjaa in zlatenjaa (Oglejmo. .., 1978).
Inkovskka družba je bila bogata, saj je temeljila na
n presežneem pridelkuu. Plodne terase so
prekrivaale doline, obdane
o
z viisokimi vrhhovi. Na lam
mah so z obal tovorili ggvano, da so gnojili
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polja. Gojili so najmanj trideset razli nih poljš in, vsaka je imela celo ve razli nih sort.
Poznali so npr. zelo veliko razli nih sort krompirja. U inkovito poljedelstvo je omogo ilo tudi
razslojevanje družbe. Vsaka družina je lahko pridelala ve , kot je potrebovala, in moški se je
lahko posvetil tudi razli nim drugim opravilom (Ljudstva sveta, 1979).
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9. PRILAGAJANJE AZTEKOV NARAVNOGEOGRAFSKEMU OKOLJU
To poglavje sem oblikovala s povzemanjem dejstev, ki so navedena že v prejšnjih poglavjih
diplomske naloge.
Ko so se Azteki naselili v Mehiški dolini, so si morali svoj prostor priboriti v nenehnem boju
z nenaklonjenimi okoliš inami in sovražniki, kar je pogojevalo njihovo religijo in njihove
žrtev željne bogove. V njihovi religiji se odraža nenehni boj za obstanek in prevlado, vendar
na drugi strani tudi želja po miru, dobroti in ljubezni. V njihovem verovanju si stojita v
nasprotju dve božanstvi, in sicer Huitzilopochtli kot bog vojne, ki v zameno za zaš ito
zahteva loveško kri, ter Quetzalcoatl, ki prepoveduje loveške žrtve in je bog miru, svetlobe
in ljubezni.
Azteki so bili zelo nezaželeni v Mehiški dolini, tako so se morali stalno seliti. Takrat so bili še
majhno pleme, odlo eno da preživi v skromni in pusti pokrajini. Vztrajno so obdelovali sušno
zemljo dokler je niso spremenili v za življenje primeren prostor. Na kmetijskih površinah so
gojili koruzo, ki je bila njihov glavni vir hrane, saj jo je bilo v njihovem okolju najlažje gojiti.
Njihov prvotni stalen življenjski prostor je postalo jezero Texcoco, kamor so se bili prisiljeni
umakniti pred drugimi ljudstvi. Kot smo že omenili, so bili zelo vztrajni, in tako so lahko tudi
preživeli v tej sicer negostoljubni pokrajini. Otok na jezeru Texcoco je bil mo viren in
majhen, vendar so ga Azteki z vztrajnostjo in trdno voljo spremenili v bleš e o prestolnico
države. Pogoji za gojenje poljš in so bili zaradi mo virnatosti in majhnosti otoka zelo slabi.
Iznajdljivi Azteki so ustvarili kmetijsko obliko, ki je omogo ila preživetje edalje ve jega
števila prebivalstva. Prepletli so trstike ter na ta na in ustvarili nekakšne oto ke, katere so na
vsakem robu držale skupaj vrbe. Na prepletene trstike so nanašali sloje jezerskega blata ter na
ta na in ustvarili zelo dobre pogoje za gojenje razli nih kultur. Ta sistem so poimenovali
chinampe ali plavajo i vrtovi. Ker so bila polja le približno meter dvignjena nad gladino
jezera, so bila ta vedno vlažna in tako omogo ala veliko rodovitnost poljš in. Na chinampah
so pridelovali razli ne vrste pridelkov: avokado, ili, fižol, bu e, paradižnik ter koruzo, ki je
bila najpomembnejši pridelek. Chinampe so Aztekom omogo ile, da so premagali najve je
probleme povezane s kmetijstvom v tem mo virnatem okolju. Temperature so pono i padle
tako nizko, da bi lahko povzro ile zmrzal, vendar je voda omilila padec temperatur in tako so
bili pridelki pred zmrzaljo zaš iteni. Padavine so bile nepredvidljive, tako da jih niso mogli
uporabljati kot vir vode za poljš ine. Chinampe so bile tako popoln sistem za to okolje.
Azteki niso posedovali živali, ki bi jim lahko pomagale pri kmetovanju. !eprav je bila to za
ve ino okolij slabost, jih Azteki s svojim sistemom chinamp niti niso potrebovali. Vse kar so
potrebovali za obdelovanje zelo rahle zemlje so bila orodja, s katerimi so že razpolagali. To je
še eden od razlogov, zakaj so bile chinampe tako zelo uporabne. Prst je že bila tako rahla, da
je bilo vse kar so potrebovali le rastlina, lesena palica za kopanje ter preprosta lesena motika.
Na ta na in so lahko posadili in poželi vse pridelke, ki so jih potrebovali za obstoj njihove
družbe. Prednost geografske lege mesta so bile tudi vodne zveze z mesti vzdolž lagunske
obale, ki so bile neprecenljive vrednosti v pokrajini brez tovornih živali ali vozov s kolesi.
Kot transportno sredstvo so tako uporabljali kanuje ter na ta na in komunicirali z drugimi deli
ter oskrbovali prebivalstvo s prehrano.
Kmetijstvo igra eno najpomembnejših vlog v vsaki družbi, verjetno celo najpomembnejšo.
Poljedelstvo je odvisno od vode in okolja, saj mora proizvest dovolj veliko koli ino pridelkov
za prehrano prebivalstva, kar je v okolju, katerega so naselili Azteki, zelo težko. Zaradi tega je
bila azteška iznajdljivost s chinampami odlo ilna za preživetje njihove civilizacije. Ko so
Azteki še širili svoj imperij, so morali druga nemu okolju tudi prilagoditi svoj na in
obdelovanja zemlje, saj chinampe niso mogle prehraniti celotnega prebivalstva. Na pobo jih,
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ki so biila sicer nepprimerna zaa kmetijsko obdelovanjje, so zgrad
dili terase. N
Na sušnih obmo
o
jih
so tudi rrazvili zapleeten namakalni sistem,, s tehniko požigalništv
p
va oz. tehnikko podri in požgi
p
pa
so o isttili zemljo ter
t na ta naa in pridobiili nove obd
delovalne površine.
p
Veendar ta meetoda na
pobo jihh zaradi unni evanja go
ozdov in grrmi evja od
dpira pot eroziji in s teem povzro a veliko
škodo. Z izgradnjoo vodovoda iz izdatnih izvirov Coy
yoacana pa so še povee ali donos chinamp
v okolicci Tenochtittlána.
Po raziiskavah Sanndersa potrrebuje kmee ka družin
na z metod
do selilnegga požigaln
ništva za
preživljanje okoli 1200
1
ha zem
mljiš a, e ppa je praha kratkotrajne
k
ejša, pa sam
mo okrog 650 ha. Na
obmo jiih, kjer je urejeno
u
nam
makanje, pa od 57 do 70
7 ha zadosttuje za prežživljanje 100 družin
(Medveed, 1972).
Slika 166: Gradnjaa chinamp

Vir: Annthropogen, 2011
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pogreznil v temo. Zaradi ve jega števila žrtev so za eli pove evati tudi število vojnih
pohodov, na katerih so zajeli veliko ujetnikov, ki so jih namenili bogovom. Ob vsakem
obredu so se sve eniki obrnili na bogove s prošnjo, da bi jim zagotovili nove zmage. Ideja o
uni enju sveta zaradi grehov loveštva je vplivala na nastanek rnoglede vizije o obstoju sveta
ter tako pove ala mo sve enikov in plemstva. Azteki so živeli v strahu, da ne bodo dobili
dovolj žrtev in tako z njihovo krvjo ne bodo mogli nahraniti Sonca. Vrteli so se v za aranem
krogu, saj so nenehno izvajali obrede da bi ustregli bogovom.
Kot smo že ugotovili, so bili zelo iznajdljivi, saj so ve ino žrtev namenili soncu, ki je v bistvu
zagotavljal obstoj njihove civilizacije. Poleg žrtvovanja soncu pa so namenili žrtve tudi
drugim bogovom. Njihovo življenje je bilo odvisno od koruze, zato so ji posvetili veliko
svetih ritualov. Ker so živeli v sušni pokrajini, so veliko žrtev namenili bogu dežja, Tlalocu. V
bistvu so bila žrtvovanja Tlalocu ena izmed najhujših, saj so jim bile padavine v tej sušni
pokrajini zelo pomembne. Konec februarja, ko je zadnje deževje prihajalo h koncu in so se
za eli kazati prvi znaki bolj sušnega obdobja, so izvedli eno izmed najhujših žrtvovanj, saj so
živega otroka pretepli in ga vrgli v reko, saj naj bi s solzami klicali dež. Temu žrtvovanju so
sledila še mnoga druga in ljudje niso vedeli, da so prihajajo e padavine isto normalne,
temve so verjeli, da so padavine prišle zaradi njihovega žrtvovanja. Tudi velike naravne
katastrofe, kot je bila na primer lakota zaradi predolge suše, so pripisovali jezi bogov, in tako
so le še pove ali število loveških žrtev. Kako pomembne so jim bile padavine nam pove tudi
podatek, da je bila srce mesta ogromna piramida, ki je bila posve ena bogu dežja in vojn.
Bogu vojn je bila posve ena zaradi tega, da bi jim omogo ala dovolj žrtev za njihova
žrtvovanja, saj so po njihovem mišljenju na ta na in ohranjali svet.
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10. PRILAGAJANJE MAJEV NARAVNOGEOGRAFSKEMU OKOLJU
To poglavje sem oblikovala s povzemanjem dejstev, ki so navedena že v prejšnjih poglavjih
diplomske naloge.
O civilizaciji Majev žal še vedno vemo zelo malo. Trdimo lahko, da se je majevska
civilizacija, kot jo poznamo, razvila avtonomno ter je bila edina civilizacija, ki se je razvila v
tropskem deževnem gozdu. Razlog, zakaj so se naselili v negostoljubni pokrajini tropskega
deževnega gozda in ne na višavju, kjer so bile bolj ugodne podnebne razmere, še vedno ni
pojasnjen. Sklepamo lahko, da se jim je zdelo okolje primerno zaradi zadostne
razpoložljivosti vodnih virov, kjer so lahko lovili tudi ribe ter namakali koruzna polja. Prav
tako je bilo na voljo dovolj divja ine za prehrano, ptic, katerih perje je bilo pomembno za
okrasje, okolje pa jim je nudilo tudi dovolj gradbenega lesa. Tako so se popolnoma prilagodili
življenju v tej pokrajini. Deževno obdobje je trajalo od maja do novembra, od februarja do
maja pa je bilo najbolj sušno obdobje in voda je bila v tem obdobju velika dragocenost. Maji
so se zaradi tega naselili v bližini najbolj zanesljivih vodnih virov, predvsem ob rekah
Usumacinta in Grijlava, ki sta bili klju nega pomena za njihovo civilizacijo, saj so ju poleg
vodne funkcije za kmetijstvo in kot vir pitne vode uporabljali tudi za transport prebivalstva in
blaga. Vedeli so, da morajo koruzo sejati ob koncu sušnega obdobja ter da najbolje uspeva ob
robu mo virij, kjer umikajo a se voda vsako leto za seboj pusti rodovitne plasti mulja. Maji so
zaradi mo virne pokrajine kmetovali na višjih obronkih in kopali blato z mo virij in jezer ter
z njimi gnojili polja. Ker je bila prst v tropskem deževnem gozdu zelo revna, so uporabljali
tudi sistem požigalništva oziroma sistem podri in požgi, saj so na za etku morali podreti
drevesa ter nato obmo je v aprilu ali maju požgali, saj je pepel plitvo prst obogatil s hranili in
minerali. Nebo se je zapolnilo s sajami, kar je povzro ilo, da je bi zrak še bolj neznosen,
dokler ni konec maja deževje spralo motno ozra je. Na ta na in so pridobili nove obdelovalne
površine z boljšo kvaliteto prsti, ki so jih lahko uporabljali za gojenje poljš in. Vro emu in
vlažnemu okolju so prilagodili tudi svoja bivališ a. Postavljena so bila na umetnih ploš adih,
narejenih iz zemlje in so se dvigala nad vro o soparo nižje leže ih mo virij. Izdelali so jih iz
lahkega trsti astega ogrodja, ki je omogo alo stalen dotok svežega zraka, prepleteno palmovo
listje pa jih je š itilo pred mo nimi nalivi. Takšna bivališ a so gradili tudi zaradi pogostih
potresov, saj so jih lahko ponovno hitro zgradili.
V klasi nem obdobju majevske civilizacije je prebivalstvo za elo naraš ati, emur so morali
prilagoditi tudi obdelovanje zemlje, saj so morali razviti nove metode priprave zemljiš za
gojenje razli nih ter ve jega števila kultur. V nižinskem delu so razvili zapleten sistem
kanalov za namakanje bolj sušnih zemljiš , ki pa so služili tudi kot ribniki. Na bolj mo virnih
obmo jih so morali zemljo izsuševati ter so za ta namen skopali jarke in hkrati kopi ili
zemljo, da so pridobili nasute, privzdignjene njive. Na bolj strmih obmo jih so zgradili terase
ter tudi na ta na in pridobili nove obdelovalne površine, katere so omogo ale gojenje ve jega
števila kultur, ki so jih poleg svojih ostalih izdelkih prodajali na trgih.
Naravnogeografskim razmeram pokrajine so prilagajali tudi na in gradnje mest. Na primer
kompleks mesta Tikal leži v Peténu, kjer so globoke kotanje. Zaradi omejenosti prostora so
stavbe visoke in postavljene tesno skupaj ter na ta na in upodabljajo globino vrta in
lenovitost terena. Kljub majhni površini nobena stavba ne omejuje druge, ni vtisa
natla enosti, ampak je kljub omejenem prostoru vse odprto, široko in zra no. Prav tako so pri
gradnji mesta Yaxchilán ob reki Usumacinti izkoristili nagib zemljiš a ter tako ustvarili vtis
platform in teras ob vznožju njihovih zgradb. Po preselitvi na polotok Jukatan se je tudi na in
gradnje mest spremenil, saj je tu za razliko od Peténa ve prostora ter tako ve vodoravnih
struktur kot navpi nih, oddaljenost med njimi je lahko bila ve ja, tako da so strukture dajale
vtis razpotegnjenosti.
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Slika 177: Tikal

Vir: Maaya ruins, 19999
Slika 188: Mayapán

Vir: Ciuudad es Mayyas, 2012
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80

do propada klasi nih majevskih centrov zaradi prehitre rasti prebivalstva, kateri ni moglo
slediti ustrezno izboljšanje obdelovalnih površin, serije naravnih nesre in katastrof,
iz rpanosti proizvodnega sloja prebivalstva zaradi stalnih spopadov med državami,
iz rpanosti zaradi prevelikega obsega javnih del, degradacije zemljiš ter nezmožnosti za
nadzor trgovine s strateško pomembnimi surovinami, ki so bili takrat obsidian, žad in sol.
Nekateri znanstveniki pa menijo, da naj bi centri v srednjem delu Jukatana in gozdovih Peténa
zgubili pomen zaradi prevlade prišlekov s severa, kateri so vztrajali pri trgovanju preko
morskih poti in ne po kopnem. Tak na in trgovanja je bilo veliko lažje nadzirati in tako so
neko veliki centri, ki niso ležali ob prometnih vodnih poteh izgubili svoj pomen.
Na mehiškem delu polotoka Jukatan prevladuje bolj suho podnebje kot v tropskem deževnem
gozdu, prav tako zaradi prevlade kraškega površja na tem obmo ju prevladuje podzemeljsko
pretakanje vode, torej je le malo površinskih vodotokov ter jezer, ki so ve inoma
zamo virjena. Tako je klju no vlogo pri oskrbi Majev z vodo odigral 180 km dolg obro
cenot oziroma vodnjakov, ki so bili edini trajni vir vode pitne kakovosti ter glavni vir vode
nasploh na ve ini ozemlja mehiškega dela Jukatana. Od cenot je bilo torej odvisno življenje
Majev na Jukatanu. Zaradi preskrbe prebivalstva z vodo so ob cenotah nastala skoraj vsa
mesta jukatanskih Majev. V mestu Chichén Itzá sta se nahajali celo dve veliki cenoti, ki sta
imeli toliko vode, da bi lahko vsaka posebej z vodo preskrbeli celotno prebivalstvo
omenjenega mesta.
Prav tako kot Azteki tudi Maji niso poznali prevoznih sredstev po kopnem, eprav so poznali
pomen kolesa in so zgradili ceste. Njihov transport je prav tako kot pri Aztekih potekal po
vodi ter tako omogo al izmenjavo blaga in hrane in transport prebivalstva.
Verovanje je v življenju Majev imelo pomembno vlogo. Njihov najpomembnejši bog je bil
Hunab Ku, saj je ta po njihovem mnenju ustvaril svet. Med zelo pomembnimi bogovi je bil
tudi Yum Kaax, saj je bil bog koruze, katera je bila tudi pri Majih najpomembnejše živilo, saj
je omogo ila razvoj in obstoj civilizacije. Ni manj pa ni bil pomemben bog dežja, Chac, saj
so se zavedali, da je obstoj njihove civilizacije odvisen tudi od padavin. Prav tako kot Azteki
so v razli nih svetih ritualih uporabljali loveške žrtve. Predvsem po preselitvi na bolj suh,
severni del Jukatana so kot prošnjo za dež v sveti vodnjak v Chichén Itzáju metali žrtve ter
dragocene predmete.
V njihovem verovanju je bil svet razdeljen na tri vodoravna podro ja, in sicer na Podzemlje,
Zemljo in Nadzemeljski svet. Skozi vsa ta podro ja je prehajala nebesna os, ki je bila
predstavljena kot sveto drevo ceiba, ki je vrsta divjega bombaža.
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11. PRILAGAJANJE INKOV NARAVNOGEOGRAFSKEMU OKOLJU
Inkovski imperij je obsegal tri naravnogeografske enote, in sicer Ande, suho obalo Peruja ter
tropski gozd. !eprav ležijo v Srednjih Andih obmo ja ob obalah blizu višavja, so razli ni
ekološki pogoji privedli do nastanka dveh razli nih tipov prilagoditve na okolje, torej
višinskega in nižinskega. Za vzhodna poraš ena pobo ja Andov, imenovanih montaña, pa so
zna ilne prilagoditve na tropski gozd. Kasneje bomo podrobneje opisali na in prilagoditve na
naštete naravnogeografske enote.
Klju do uspeha inkovskega kmetijstva je bilo njihovo cestno omrežje, ki je omogo alo
porazdelitev pridelkov po tako širnem obmo ju, kot je bil inkovski imperij. Vendar bi v
okolju Andov težko preživeli brez pomo i lam, ki so jih uporabljali za prenašanje težkih
tovorov. Gradili so tudi velika skladiš a za shranjevanje hrane, obla il ter drugih pomembnih
predmetov. Zaradi teh skladiš so lahko preživeli mesece El Niñja, medtem ko so druge
civilizacije trpele zaradi pomanjkanja hrane. Glavni pridelki so bili krompir, koruza, ili,
bombaž, paradižnik in arašidi. Terasna polja so kmetom omogo ala izkoriš anje mineralno
bogate zemlje za svoje pridelke. Lame so poleg tovornih živali, ki so nosile hrano in druge
stvari, ki so si jih izmenjevali med razli nimi naravnogeografskimi enotami, nosile tudi pti je
iztrebke iz obal, s katerimi so gnojili polja v Andih. Uporabljali so jih tudi za pridobivanje
volne, alpake pa so poleg pridobivanja volne uporabljali tudi kot vir mesa. Lame in alpake so
poleg omenjenih funkcij pasli na požetih zemljiš ih, njihovi iztrebki pa so zagotavljali
prepotrebno gnojilo za poljš ine. Inkovska prehrana je vsebovala tudi ribe in zelenjavo.
Koruzo so uporabljali za vrenje chiche, pivu podobne pija e. Lovili so tudi razli ne divje
živali, ki pa so jim bolj kot vir mesa predstavljale vir peres in kože.
Viracocha je bil inkovski son ni bog, vladar dneva. Bil je eden najpomembnejših inkovskih
bogov, saj je bil vladar dneva oziroma sonca, ki ga vsi potrebujemo za preživetje. Tudi v
inkovskem imperiju so padavine igrale pomembno vlogo, zato so prošnjam za pravo asno
deževje namenili veliko svetih obredov, s katerimi so tudi prosili za rodnost njihovih
obdelovalnih površin, saj v njihovem predstavnem svetu mrtva zemlja ni obstajala. Posebnost
v njihovem religioznem svetu so bile huace, sveta mesta oziroma predmeti. Z njimi so Inki
izkazovali njihovo neomajno predanost in spoštovanje zemlje.
Inkovska civilizacija je temeljila na poljedelstvu, razen ob obali, kjer je bogastvo morja
omogo alo izkoriš anje morskih virov. !eprav divje okolje Andov ni najbolj primerno okolje
za poljedelstvo, saj je to odvisno od koli ine padavin, kvalitete prsti, temperature in zadostne
koli ine son nega obsevanja. V puš avskem obalnem pasu je mogo e le tam, kjer andske reke
namakajo rodovitno zemljo. Višavje je, kljub ve jim koli inam padavin, še bolj zahtevno
okolje za poljedelstvo. Medgorske doline v Andih so relativno majhne, ravnega terena je
malo, ve ina obdelovalne zemlje pa se nahaja na strmih gorskih pobo jih. Poleg tega je težava
v Andih tudi ta, da je tam kjer je dovolj zemlje za obdelavo, premalo padavin ter kjer je
dovolj padavin, je premalo zemlje za obdelavo. Dodatno težavo predstavlja tudi velika
nadmorska višina. Višje kot gremo, manj je kisika, kar pri ljudeh povzro a kroni no
utrujenost in višinsko bolezen, vendar pa so se Inki s asoma na te dejavnike prilagodili. Med
prilagoditve sodi ve ja plju na kapaciteta, ve je število eritrocitov v krvi, na katere se veže
kisik, ženske imajo bolj prekrvavljeno posteljico, ki prepre uje spontane splave, kulturna
prilagoditev pa je tudi žve enje listov koke, kar blaži ob utek utrujenosti. Z višino se
zmanjšuje tudi število kulturnih rastlin, ki uspevajo. Velika ve ina andskih kulturnih rastlin
uspeva na nadmorskih višinah do 1000 metrov, medtem ko nad 3000 metrov uspevajo le
nekatere kulturne rastline (Moseley, 1992).
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Da so llahko preživveli v tem negostoljubbnem okolju so postop
poma razvilli celo vrstto tehnik
obdelavve in izkorišš anja zemlje. V višavvju so bile najbolj dosstopne dokaaj ravne meedgorske
doline na nadmorrski višini med 250 0 in 3500
0 metrov, kjer poljeddelstvo om
mogo ajo
razmerooma stalne sezonske padavine. Ko nastop
pi sušno obdobje,
o
see padavinsk
ki režim
spremenni in ob asnno dežuje 100 do 400 metrov višjje kot obi ajno.
a
Da soo lahko izko
oristili to
spremem
mbo, so v sušnih sto
oletjih preooblikovali visoka
v
in strma pobo ja gorovjaa v nize
poljedellskih teras (Moseley, 1992), ki so poleg novih
n
obdeelovalnih ppovršin zagotavljale
obrambo mestom v nižje ležže ih legahh pred možžnimi zemelljskimi plazzovi in pop
plavami,
kanaliziirale so paddavinsko vodo skozi kompleksen
n namakaln
ni sistem, zzaradi flekssibilnega
na ina ggradnje pa so kljubovaale tudi poggostim potresom. Med
dtem ko so E
Evropejci akali na
padavinne, so Inki kontrolirali
k
namakanje na terasah s preusmerritvijo majhhne koli inee vode iz
gorskih rek ter na ta na in sko
oraj izlo ilii grožnje su
uše. Prav tak
ko so tudi kkontrolirali koli ino
vode, kii so jo uporrabili za nam
makanje, sajj so nekaterre poljš ine zahtevale vve vlage ko
ot druge.
Terase sso zaradi svvoje kompleeksnosti zahhtevale veliiko dela za njihovo ureesni itev, vendar so
zagotavvljale hrano za daljše asovno
a
obdoobje.
Še danees je velikoo število teraas, ki prekriivajo andsk
ka pobo ja, pri a velikaanskega truda, ki so
ga vložiili v njihovoo izgradnjo,, kot tudi dookaz, da je bilo v predk
kolumbovskkih asih, predvsem
v višjih legah, obdeelane precejj ve zemljee kot danes (Moseley, 1992).

Slika 199: Terase

Vir: El Innca, 2012
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S
Slika 20: Terase
T
v kro
ogu

12
Vir: Tripaadvisor, 201
Inki so s terasami v krogu ugo
otavljali kakkšne temperrature ustrezzajo dolo ennim kulturaam ter jih
nato na podlagi tehh ugotovitev
v gojili na prrimerni nad
dmorski višiini.
Na poplavnem obm
mo ju ob robu jezera Titicaca so
o prst dvign
nili in tako ustvarili dv
vignjena
ni kanali sto
oje e vode. Poleg tega voda ob
polja naa vzporednih grebenih,, ki jih napaajajo vmesn
dnevni son ni prippeki na viso
okogorskem
m soncu aku
umulira toplloto, ki se nnato po asii sproš a
ob mrzllih no eh. Ta
T tehnika u inkovito š iti pred zm
mrzaljo in posledi no ppozebo prideelkov, ki
lahko nna visokem
m Altiplanu hitro uni ita ves priidelek. Nek
koliko dlje stran od jezera je
druga nna tehnika zmanjševala
z
a tveganje, ki ga prinaaša suša. Tu
u so izkopaali velike, ribnikom
r
podobnee kotanje, im
menovane cochas.
c
V ddeževnem ob
bdobju so se
s napolnilee z vodo, ko
o pa se je
v sušnem obdobju gladina zn
nižala, so prridobili obd
delovalne po
ovršine. Tud
udi ob obali so v tla
kopali ggloboke lukknje, vse do
o nivoja poodtalnice, daa bi v puš avskem okoolju prišli do
d vode.
Posebej znameniti so takšni vdrti vrtovvi na severn
nem delu Perujske
P
obbale. Vseen
no pa so
prebivallci obale vee ino svojeg
ga dela inveestirali v izg
gradnjo velik
kih namakaalnih sistemov, ki so
majhna obmo ja obb re nih dollinah sprem
menili v cvetto e poljedeelske oaze (M
Moseley, 19
992).
Puš avssko okolje perujske obale je narrekovalo po
ovsem drug
ga ne prilaggoditve od tistih v
višavju.. Za družbbe na obali je tako zna ilna izzmenjava produktov
p
iin stroga poklicna
p
specializacija, ki se za ne že na osnovnii življenjsk
ki ravni pri pridelavi hr
hrane. Speciializacija
izhaja iz prilagodittve na oballno okolje, kjer ribištv
vo na eni, in
i poljedelsstvo na dru
ugi strani
prinašatta ve ji in bolj
b zanesljiv
v pridelek, kkadar ju vsaako zase praakticirajo loo ene specializirane
skupinee, ki nato produkte svojega
s
della medsebo
ojno izmen
njajo. Pri rribištvu je bil bolj
pomembben lunin cikel, ki urav
vnava plimoo in oseko ter
t gibanje ribjih jat, m
medtem ko je
j bil pri
poljedellstvu bolj pomemben
p
son
s ev cikeel, ki uravnaava namo enost
e
tal in rast rastlin. Za obe
specializaciji so bille tako zna ilne razli nne tehnološk
ke zahteve, kot tudi razzli ne nevaarnosti in
mu na inu preživetja. Prav
P
tako soo v prostoru
u lo ene
tveganjaa, ki so lastne enemu ali drugem
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tudi naselbine enih in drugih, saj so poljedelci prebivali ob rekah v notranjosti priobalnih
dolin, ki sekajo puš avo, medtem ko so ribi i prebivali ob morju vzdolž celotne obalne rte
(Moseley, 1992).
Ob puš avski obali Peruja je ribištvo eno najdonosnejših na celem svetu, saj dviganje hladne
vode in hranljivih snovi v plitvih vodah ob obali omogo a preživetje številnih ribjih jat in
drugega morskega živalstva. Ribi i na majhnih olnih lahko v plitvem morju s pomo jo mrež
lovijo jate rib kar okoli 280 dni v letu, bogat morski ekosistem pa omogo a nabiranje in lov
tudi drugih morskih produktov, npr. morske trave, mehkužcev, rakov, morskih pti ev in
sesalcev. Ob perujski obali je izkoriš anje morskih virov najstarejša strategija preživetja, s
katero so se za eli ukvarjati že prvi naseljenci v Andih pred 11000 leti in se je do danes le
malo spremenila (Moseley, 1992).
V Andih je ribiško prebivalstvo v predkolumbovskem asu predstavljalo posebno družbeno in
etni no skupino, ki se je razlikovala od drugih skupin, še posebno od tistih, ki so se ukvarjale
s poljedelstvom. Vsaka ribiška skupnost je izkoriš ala svoj del obale, ki je bila last te
skupnosti. Ribi i na severni obali Peruja so govorili svoj jezik, oz. dialekt, se poro ali med
seboj, astili svoje bogove in živeli v lo enih skupnostih z lastnimi voditelji. Na plažah so ob
obali kopali luknje do nivoja podtalnice, da bi v teh vdrtih vrtovih lahko gojili industrijske
rastline, kot so trsje za izdelavo olnov, bombaž za izdelovanje ribiških mrež in bu e za
izdelavo plovnih boj, s katerimi so pri ribolovu fiksirali mreže (Moseley, 1992).
Za razliko od ribištva, s katerim so se lahko ukvarjali na celotni dolžini obale, ne glede na to
ali je na kopnem rodovitna zemlja ali puš ava, je poljedelstvo strogo omejeno na re ne doline,
ki predstavljajo majhen odstotek površja. !eprav se na tem obmo ju nahaja ena najbolj suhih
puš av na svetu, je poljedelstvo omogo alo preživetje, vendar le s kanalizirano presežno
vodo, ki z Andov prite e v obliki rek. Da bi to dosegli, so morali že v predkolumbovskem
asu zgraditi dolge namakalne kanale po pogosto težavnem terenu, ki ga velikokrat
prizadenejo potresi in druge naravne katastrofe. Ker so takšni kanali zahtevali veliko delovno
investicijo, so bile gradnja, vzdrževanje in iš enje kanalov naloge, ki so zahtevale celotno
skupnost dolo ene doline (Moseley, 1992).
Z namakalnim sistemom je bila skozi vse leto možna pridelava, donosi pa so bili najvišji
izmed vseh podro ij inkovske države. Vendar pa je koli ina re ne vode sezonsko
spremenljiva, manjše struge so del leta tudi povsem suhe, prav tako pa se iz leta v leto
spreminja tudi skupen dotok vode, ki v enem letu doseže priobalno dolino. Zaradi tega so tudi
donosi iz leta v leto lahko zelo spremenljivi. Poleg tega je namakalno poljedelstvo ob suši bolj
prizadeto od tistega v višavju, ki temelji na padavinah, izgube pridelka so lahko od dva do
trikrat ve je. Najbolj zanesljiva pa je pridelava višje ob toku reke, kjer so polja vedno dovolj
namo ena (Moseley, 1992).
Temeljna delitev na ribi e in poljedelce je bila v kompleksnejših obalnih družbah zgled za
nadaljnjo specializacijo in delitev dela na osnovi poklica. Tako so obstajale specializirane
skupine rokodelcev, trgovcev in drugih, ki so bili organizirani na na in, podoben cehovski
organizaciji, kar pomeni, da so prebivali v skupnih etrtih, si znotraj svoje skupine iskali
poro ne partnerje, svoje obrti niso mogli zamenjati za drugo. Ti specialisti so tudi ostali zunaj
procesa proizvodnje hrane, saj so se s svojo obrtjo ukvarjali ves as, edina aktivnost, iz katere
niso bili izvzeti, je bila iš enje namakalnih kanalov. Rokodelci so se v nadaljevanju delili na
osnovi obrti, s katero so se ukvarjali. Najpomembnejši so bili lon arji, metalurgi, tkalci blaga,
specialisti za obla ila iz perja, tesarji in izdelovalci košar, saj so proizvajali prestižno blago,
katerega distribucijo je imela v rokah obalna elita. Druge specializirane skupine so bile
zadolžene za transport blaga, kuho, lov na srnjad in varjenje piva iz koruze, poseben položaj
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pa so zasedali specialisti za gradnjo in vzdrževanje namakalnih kanalov, arhitekti in
gradbeniki, ki so gradili veli astne templje ter umetniki, ki so skrbeli za stenske poslikave
templjev. Koncept specializacije je prodrl celo v redove vladajo e elite, saj so plemi i na
dvoru nosili nazive, ki so se nanašali direktno na dolo eno dejavnost, za katero so bili
odgovorni (Moseley, 1992).
V tako urejeni družbi je bilo nujno, da so razli ne specializirane skupine medsebojno
neprofitno izmenjevale svoje pridelke in blago. Obstajali sta dve ravni izmenjave. Na
življenjsko pomembni ravni je izmenjava potekala med dvema glavnima skupinama
doma inov – ribi ev in poljedelcev, ki so preko posrednikov medsebojno izmenjevali morske
proizvode in pridelke s polj z namenom, da se preskrbijo s tistimi pridelki in proizvodi, ki jih
sami ne morejo pridelati ali narediti. Druga raven izmenjave je vklju evala blago prestižnega
pomena z družbeno ali religiozno mo jo, kot so bili izdelki iz dragih kovin, tekstil, razli ni
eksoti ni predmeti in dolo ena lon evina. Družbena elita je dosegla monopol nad proizvodnjo
prestižnega blaga s tem, da je strogo nadzorovala tiste, ki so jih izdelovali. Ti obrtniki
specialisti so zato imeli svoja domovanja in delavnice blizu centrov, v katerih je bivala elita,
v asih pa celo znotraj pala ali templjev, kjer je bilo lahko nadzirati njihovo dejavnost
(Moseley, 1992).
Z izmenjavo so se ukvarjali posebni specialisti, ni šlo za trgovce v klasi nem smislu, saj je
bila vrednost predmetov izmenjavi fiksna in sporazumno dolo ena. Za izmenjavo po kopnem
med obalo in višavjem so vzdrževali velike karavane tovornih lam. »Trgovci« so po morju
pluli dale ob obali, da bi doma o elito preskrbeli z eksoti nim blagom. Najvažnejši cilj
takšnih potovanj in izmenjave je bil Ekvador, kjer nizki tropski Andi in tople ekvatorialne
vode vzdolž obale nudijo vrsto produktov, ki jih ni v višjih in bolj suhih Srednjih Andih.
Najbolj zaželena je bila dolo ena vrsta školjk, ki so jo imeli v Srednjih Andih za sveto
(Moseley, 1992).
V tropski gozd ni segalo veliko ozemlja Inkov. Na in življenja v tropskem gozdu je bil v
velikem kontrastu z na inom življenja v visokih Srednjih Andih, ki je temeljil na obdelovanju
nezaraš enih površin. Ukvarjali so se s požigalnim poljedelstvom, pomen ribolova, lova in
nabiralništva pa se je spreminjal od podro ja do podro ja in od naprav, ki so jih za to
uporabljali. Gojili so maniok, koruzo (za izdelavo piva), sladek krompir, arašide, bu e, fižol,
zrna yam, papaje, razli ne vrste palm, nekatera plemena so gojila tudi koko, tobak, peko e
paprike in bombaž. Pridelava krompirja je bila omejena na tista plemena, ki so imela dostop
do polj na višjih nadmorskih višinah. V kolonialnem asu so za eli gojiti tudi od drugod
prinesle rastline, kot so banane, sladkorni trs in yam, zaradi esar se je zmanjšala pomembnost
gorskega manioka, ki so ga odslej uporabljali samo za izdelavo piva. Redkeje in geografsko
bolj omejeno so gojili ananas, dinje, taro, pomaran e, limone, limete in fige, medtem ko vrtne
zelenjave niso gojili. Ker so v gosto poraš enem tropskem gozdu možnosti za lov relativno
slabe, so glavne lovne živali prebivale v vodi. Najpomembnejši vir mesa so bile morske krave
in želve, eprav so lovili tudi opice, kopenske želve in razli ne vrste pti ev. Niso pa lovili
legvanov, kapibar (veliki glodavci) in mravljin arjev, srnjadi pa so se izogibali zaradi
razširjenega verovanja, da so to reinkarnirani ljudje. Glavno orožje za lov sta bila lok in sulica
(Moseley, 1992).
Udoma ene živali so bile lame, alpake in morski praši ki. Poleg tega so kot ljubljen ke
vzgajali opice in papige, medtem ko se je pes pojavil šele po prihodu Špancev (Moseley,
1992).
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12. PRIMERJAVA ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ AZTEKOV, MAJEV IN INKOV
!e primerjamo življenjska okolja vseh treh civilizacij, lahko ugotovimo, da so bili soo eni z
razli nimi naravnogeografskimi okolji. Obravnavane civilizacije so se pokrajinam dobro
prilagajale in so znali živeti sonaravno.
Azteki so živeli na Mehiškem višavju, na južnem delu Osrednje planote v pokrajini Mesa
Central. Pred drugimi ljudstvi so se bili prisiljeni umakniti na jezero Texcoco, kjer so iz skoraj
nemogo ih življenjskih razmer ustvarili okolje, primerno za bivanje. Otok je bil majhen in
mo viren, v mo virnatem okolju vzhodne obale Jukatana so prebivali tudi Maji, ob mo virnih
obrežjih jezera Titicaca pa Inki. Ko so Azteki širili svoj teritorij, so poseljevali skoraj celotno
Meso Central, kjer pa je bilo bolj sušno. Povpre no na tem obmo ju pade okoli 750 mm
padavin letno, ve ji problem pa predstavlja zimsko sušno obdobje ter nepri akovana daljša
obdobja suše. Življenjsko okolje Majev na Jukatanu je predvsem kraško, s specifi nim
kraškim površjem in podzemnimi vodami, glavni vir vode so jim bile kraške cenote. V bolj
sušnem okolju so živeli Inki na sušni tihooceanski obali in na Altiplanu. Tropski deževni gozd
v pokrajini Petén ob reki Usumacinti je predstavljal osrednji teritorij Majev, kjer prevladujejo
revne, izprane prsti. V tropskem gozdu na vzhodnih andskih pobo jih so živeli tudi Inki.
Središ e inkovske civilizacije pa so bili Andi, natan neje planota Altiplano, ki leži na
nadmorski višini od 3600 do 4000 metrov. Za razliko od drugih dveh civilizacij, so Inki zelo
dobro prilagodili svoje življenje gorskemu okolju. Na severozahodu Altiplana je ve padavin,
na severovzhodu delu pa le okoli 560 mm na leto, osrednji del je najbolj sušen, pade le okoli
50 mm letno.

Preglednica 1: Na ini prilagajanja
naravnogeografskim enotam
Azteki
Maji
Inki

Vzpetine
terase, požigalništvo
terase, požigalništvo
terase, namakanje,
požigalništvo

Aztekov,

Majev

Ravnine
namakanje
požigalništvo,
namakanje
namakanje

in

Inkov

razli nim

Vode
plavajo i vrtovi
vise i vrtovi
polja na terasah

Azteki, Maji in Inki so pridelavo hrane na vzpetinah prilagodili s terasiranjem pobo ij, saj bi
zaradi prevelikega naklona obdelovalne površine zajela obsežna erozija rodovitnih prsti.
Inkovske obdelovalne terase, za razliko od azteških in majevskih, niso bile odvisne od
padavin, saj so z uravnavanjem toka hudourniških rek na terase speljali želeno koli ino vode.
Nekateri deli vzpetin so bili gosto poraš eni, zato so morali prej s požiganjem odstraniti
nezaželeno vegetacijo. Ravninska obmo ja so pri vseh treh civilizacijah ve inoma dobila
premalo padavin za kmetijsko pridelavo, zato so jih morali namakati. V tropskem deževnem
gozdu so Maji s tehniko požigalništva pridobivali nove obdelovalne površine ter hkrati s
požganino obogatili siromašno prst. Vsi so znali svoje življenje zelo dobro prilagajati tudi
mo virnatemu okolju oziroma neposredni bližini jezer. Azteki so s tehniko plavajo ih vrtov
oziroma chinamp obrežje jezera Texcoco spremenili v pridelovalne površine. Maji so v
mo virnatih predelih Peténa ustvarili vise e vrtove. Prst so na eni strani dvignili, na drugi
strani pa so jo izsuševali in zgradili vodne kanale, ki so služili za odvajanje odve ne vode in
za namakanje. Inki so na mo virnatih obrežjih jezera Titicaca prst dvignili in ustvarili polja na
terasah, ki so jih napajali vmesni vodni kanali.
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Slika 222: Prevladu
ujo e oblik
ke prilagajaanja kmetijjstva narav
vnogeograffskim zna ilnostim
i
Aztekovv

Vir: Atllas sveta, 19991
A – plavvajo i vrtovvi
B – teraase

C – požigalništv
p
vo
D – namakanje
n

Azteki sso na jezeruu Texcoco ustvarili
u
plaavajo e vrto
ove ali chinampe (A), kki so jim om
mogo ili
preživettje na mo virnatem otoku. Na vzpetih predelih
p
okoliškega ggorovja so pobo ja
spremennili v obdeelovalne po
ovršine s kkmetijskimi terasami (B). Na poobo jih, ki so bila
ve inom
ma porasla z gozdovi, predvsem Sierra Mad
dre Oriental, so uporab
abljali požig
galništvo
(C), saj so morali na pobo jiih in drugihh površinah
h, ki bi bilaa druga e pprimerna zaa gojitev
kulturniih rastlin, najprej
n
s to
o tehniko odstraniti nezaželeno
n
vegetacijo.. Na Mesi Central
kmetijsttvo brez nam
makanja (D
D) zaradi suušnega podn
nebja in zim
mskega izosttanka padav
vin ne bi
bilo mogo e.
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Slika 233: Prevladu
ujo e oblik
ke prilagajaanja kmetijjstva narav
vnogeograffskim zna ilnostim
i
Majev

Vir: Velliki…, 19922
A – požžigalništvo
C – terase
t
B – nam
makanje
D – vise
v
i vrtov
vi
Maji soo v tropskkem deževn
nem gozduu ob reki Usumacintii nove obddelovalne površine
p
pridobivvali s tehniko požigalništva (A)). Ker je bila
b
na tem
m obmo ju prst zelo plitva
p
in
siromaššna, so na taa na in s po
ožganino prsst tudi obog
gatili. Namaakanja (B) sso se poslužževali na
nižjih ppredelih, kjer je bila zaradi
z
prem
malih koli in
i padavin kmetijska obdelava omejena.
o
Terase ((C) so zna ilne
i zlasti za
z vzpete deele planote Jukatan,
J
za Chiapaško vvišavje in Pacifiško
P
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priobalnno ravnico. Tehniko viise ih vrtovv (D) so upo
orabljali na vzhodnih oobmo jih, predvsem
na kraškkem platojuu Petén.
Slika 244: Prevladu
ujo e oblik
ke prilagajaanja kmetijjstva narav
vnogeograffskim zna ilnostim
i
Inkov

A
1991
Vir: Atlas,
90

A – ribiištvo
B – nam
makanje
C – požžigalništvo

D – pašništvo
p
E – terase
t

Slika 255: Pre ni profil
p
narav
vnogeografs
fskih enot in
n prevladujjo ih oblikk prilagajan
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13. PRIMERJAVA NA!INA ŽIVLJENJA IN VEROVANJA AZTEKOV, MAJEV IN
INKOV
Državne tvorbe Aztekov, Majev in Inkov so bile gosto poseljene in prebivalstveno števil ne,
saj so podredile sosedna ljudstva. Števil nejše civilizacije so bile bolj uspešne v boju za boljšo
zemljo. Prav tako so morali to zemljo obdržati ter jo braniti (Moran, 2010).
Predkolumbovske civilizacije v glavnem niso prilagajale okolja sebi, temve so se mu same
prilagajale. To je zanje pomenilo osnovo obstoja, vsako okolje je imelo svojo energijo in
zakonitosti, ki so jih upoštevale vse civilizacije. Zaradi tega so lahko poseljevali tudi z našega
vidika za življenje neprimerna obmo ja. V podobnih naravnogeografskih razmerah so
uporabljali podobne kmetijske tehnike. Na vzpetinah so uporabljali tehniko terasiranja
pobo ij, pri emer so Inki zaradi najbolj obsežnih pobo ij razvili najbolj napredne metode
terasiranja, saj so tudi kanalizirali padavinsko vodo skozi kompleksen namakalni sistem ter
speljali del toka gorskih rek na terase. Tako so lahko vedno kontrolirali koli ino vode, ki so jo
uporabili za namakanje. Težavo je predstavljalo pomanjkanje padavin v suhi povici leta, zato
so bili pomembni namakalni sistemi. V tropskih deževnih gozdovih so Maji in Inki
uporabljali tehniko požigalništva, ki jim je koristila iz dveh razlogov: pridobili so nove
obdelovalne površine, s požganino pa so obogatili siromašno prst. Vse civilizacije so ustvarile
tudi obdelovalne površine nad gladino vode, v mo virnatih obmo jih. Azteška tehnika se je
sicer razlikovala od majevske in inkovske, saj so morali Azteki ustvariti obdelovalne površine
na vodi, ki so jih imenovali chinampe. Maji so v mo virnatih predelih Peténa in vzhodnih
obalnih predelih prst dvignili ter tako ustvarili dvignjena zemljiš a, podobno kot azteške
chinampe, na drugi strani pa so zemljiš e izsuševali in zgradili vodne kanale, ki so v asu
obilnega deževja odvajali odve no vodo ter s tem prepre evali poplavljenost njiv, po drugi
strani pa so služili kot vir vode za namakanje vise ih vrtov v asu suše. Inki so na mo virnatih
obrežjih jezera Titicaca prst dvignili in ustvarili polja na terasah, ki so jih napajali vmesni
kanali vode. Azteki in Inki so imeli chinampe in polja na terasah ob jezeru, ki je podnevi
akumuliralo toploto in jo ez no po asi sproš alo, kar je v mrzlih no eh prepre evalo zmrzal
in posledi no pozebo pridelkov.
Maji so v jukatanski selvi kot vodni vir uporabljali kraške cenote. Inki so naprej od jezera
Titicaca, v sušnem okolju, skopali ribnikom podobne kotanje, imenovane cochas, v katerih se
je zbirala padavinska voda. V sušnem obdobju je voda izhlapela in takrat so vlažno dno lahko
uporabljali za kmetovanje. Te tehnike pa niso poznali Azteki, niti Maji.
Azteki so si ob poljih gradili za asne stavbe iz lesa in trsja s slamnato streho. V mestih je bila
ve ina hiš narejenih iz mehke vulkanske skale, vezni material pa je predstavljal cement iz
zape enega apnenca. Hiše veljakov, ki so bile v centru mesta, so imele strehe podprte s
tramovi in pokrite s plastmi cementa. Na sredini dvoriš a so imele bazen. Hiše so bile
ve inoma nizke, saj mo virska tla ne bi mogla držati prevelikih stavb, tako da so imele le hiše
pomembnežev po dve nadstropji. Središ e azteškega mesta je bilo v ogromni piramidi, ki je
bila posve ena bogovom dežja in vojn. Bivališ a Majev v tropskem deževnem gozdu so bila
postavljena na umetnih ploš adih, ki so bila narejena iz zemlje in so se dvigala nad vro o
soparo nižje leže ih mo virij, narejena so bila iz lahkega trsti astega ogrodja, ki je omogo alo
stalen dotok svežega zraka, kar je bilo v vro em in vlažnem podnebju zelo pomembno.
Inkovska svetiš a pa so bila trdno postavljena na mogo ne kamnite temelje. Majevsko hišo je
bilo možno zaradi potresov na hitro ponovno zgraditi, medtem ko je bila naloga inkovskega
svetiš a kljubovanje asu. Na andskih visokih planotah, na nadmorski višini med 3000 in
4000 metri, so bile hiše vkopane v tla, saj so tako lažje kljubovale vetru ter bolje varovale
ljudi pred mrazom. Prav tako so Maji na Jukatanu postavljali svoja bivališ a iz pokonci
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postavljenega trsti ja, ki je dobro prepuš alo zrak, sprepleteno palmovo listje pa jih je š itilo
pred mo nimi nalivi.
Mesta Majev so bila grajena bolj svobodno kot mesta Aztekov, saj se niso podrejali glavnim
osem, simetriji ali kakršnemukoli centralnemu planu. Majevska mesta predstavljajo svobodno
združitev razli nih stavb, v njihovih mestih ni centralnega trga kot je bil v azteškem
Tenochtitlánu. V majevskih mestih ne moremo za središ e mesta ozna iti nobene stavbe ali
prostora, center je vedno mesto samo. Maji prav tako niso poznali glavnega mesta kot je bil to
Tenochtitlán pri Aztekih ali Cuzco pri Inkih, temve so bila vsa mesta v medsebojnih odnosih
enakopravna, enakopravne so bile tudi zgradbe v mestih. Azteški Tenochtitlán je bilo središ e
velike države, v njegovi sredini je bila glavna piramida, okrog katere je bil glavni trg s
kraljevo pala o in s štirimi glavnimi ulicami, ki so tekle na štiri strani sveta.
V azteškem imperiju ni bilo individualne lastniške zemlje. Za namene zemljiške porazdelitve
je skupina družin oblikovala skupnost, imenovano calpulli. Podobno organizacijo so imeli
Inki, le da se je pri njih skupnost imenovala ayllu. Prav tako je bil ayllu osnovan na razširjeni
družini, ki je bila v enakovrednem odnosu in skupaj so obdelovali dodeljeno zemljo.
Maji niso imeli vladarja, ki bi vladal državi in prebivalstvu, kot so ga imeli Azteki in Inki.
Centralna mo in centralno vodstvo je bilo Majem popolnoma tuje in zaradi tega tudi niso
imeli glavnega mesta, kot so imeli Azteki Tenochtitlán ali Inki Cuzco.
Inki so imeli, za razliko od Aztekov in Majev že kmalu zelo razvito in obsežno organizacijo in
sistem hrambe in skladiš enja hrane. Živila in ostale pomembne stvari so shranjevali v velika
skladiš a, ki so ležala na visokih, hladnih in prevetrenih mestih. Tako so bili zavarovani
lakoto. !eprav so tudi Azteki poznali podobna skladiš a, še niso bili dovolj organizirani, da bi
lahko sušo premostili brez lakote.
Azteki in Maji so kot transportna sredstva uporabljali kanuje. Azteki so jih potrebovali za
komuniciranje in transportiranje po kanalih med chinampami, Maji pa so jih uporabljali po
rekah. Udoma enih živali niso poznali, verjetno jih niso poznali tudi zaradi tega, ker jih za
transport niso potrebovali. Druga e pa je bilo v inkovskem imperiju, kjer so bile tovorne
živali zelo pomembne, saj pri njih transport po vodi zaradi okolja, v katerem so živeli, ni
prišel v poštev. Kot tovorne živali so uporabljali lame, ki so jih zaradi njihove pomembne
funkcije zelo astili, poleg transporta so jim nudile še meso, volno ter gnoj, s katerim so
gnojili obdelovalne površine.
!eprav Maji niso poznali prevoznih sredstev, so ceste gradili z veliko natan nostjo. Majevska
mesta so bila povezana z mrežo poti, najdaljša je bila dolga 93 km in 450 m. Prav tako je bil
inkovski imperij prepreden s potmi, ki so povezovale celoten imperij, od Kolumbije do !ila
so potekale v dolžini kar 15.000 km. Majevska cesta je tekla zelo ravno celo ez mo virja in
je bila povsod široka 10,5 m. Inkovske poti so bile zaradi bolj razgibane pokrajine bolj zavite
in razli no široke.
Azteki in Maji so poznali pisavo, medtem ko Inki ne, razvili pa so druga en sistem. Namesto
pisave so uporabljali vozlate vrvice ali quipuje. Zdi se skoraj nemogo e, da tako razvita
civilizacija, kot so bili Inki, niso poznali pisave, vendar jim je o itno njihov sistem quipujev
odli no služil.
Azteki in Maji so astili podobna božanstva, zaradi sušnih obdobij je bil še posebej
pomemben bog dežja, bog vetra in poljedelstva ter še veliko drugih, upodabljali so jih v
razli nih oblikah, pogosto v živalskih, njihov zna aj in vloga pa sta si bila povsod podobna.
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Prav tako je bil tudi pri Inkih eden izmed najpomembnejših bogov bog dežja oziroma
vremena, Illapa. Njihov najpomembnejši pa je bil Viracocha, bog Sonca. Sonce je imelo
pomembno vlogo tudi pri Aztekih in Majih, saj daje Sonce svetlobo, toploto in je na splošno
osnova za življenje. Sonce je nekako predstavljal dnevni aspekt stvariteljske sile. Pri Majih je
Kinich Ahau predstvljal dnevni aspekt Itzamne, Azteki so boga Sonca povezovali z njihovim
zavetnikom Huitzilopochtlijem, najvišjo vlogo pa je imel bog Sonca pri Inkih. Azteki in Maji
so verjeli, da Sonce pono i potuje preko podzemeljskega kraljestva, kjer nanj pretijo razli ne
nevarnosti, zato se mora preoble i v jaguarja. Inki pa so verjeli, da Sonce pono i plava pod
zemljo in tako lahko zjutraj ponovno vzide na vzhodu. Azteki in Maji so veliko pozornosti
namenili planetu Veneri ter imeli zelo dobro znanje o astronomiji. Vse kulture so izvajale
žrtvovanja za razli ne namene. Azteki in Maji so žrtvovali ve inoma ljudi, saj so verjeli, da
so bogovi zadovoljni le s loveškimi žrtvami, Inki pa so žrtvovali ve inoma živali, predvsem
lame, saj so jih imeli za lane skupnosti in so imele za njih velik pomen. Za vse kulture je
imela smrt druga en pomen, saj se je življenje za njih nadaljevalo v smrt in obratno. Smrt ni
bila naravni konec življenja, temve del neskon nega kroga.
Torej, kot smo že omenili, je narava omenjenim civilizacijam dajala hrano, zato so jo še
posebej astili, še posebno bogove dežja, vode in rodovitnosti, ki so bila po njihovem
verovanju najbolj odgovorna za obseg pridelka. Že pri starejših civilizacijah se pojavijo
podobe žrtvovanja, ki spominjajo na daritve bogovom dežja. Žrtve so utopili, kot so to
pozneje po eli Azteki

Preglednica 2: Primerjava nekaterih najpomembnejših zna ilnosti Aztekov, Majev in
Inkov
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14. ZAKLJU!EK
Azteška civilizacija se je razvila na Osrednji planoti Mehiškega višavja, v pokrajini Mesa
Central. Njihovo prvotni življenjski prostor je bilo jezero Texcoco, kjer so postavili tudi
glavno mesto. S svojo veliko iznajdljivostjo so preživeli v tem mo virnem okolju. Iznašli so
sistem chinamp, ki je omogo il preživetje in razvoj. Razširili so se po skoraj celotni pokrajini
ter okoliških gorskih verigah – Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental in Sierra
Madre del Sur. Na Mesi Central prevladuje sušno podnebje, ve ina padavin pade poleti,
pozimi je navadno sušno obdobje. Vode je premalo, zato si morajo pomagati z namakanjem
obdelovalnih površin. Ker prevladujejo severovzhodni vetrovi, dobijo vzhodna pobo ja Sierra
Madre Oriental veliko padavin in predstavljajo gorsko pregrado vlažnim zra nim masam. Ve
padavin prejme tudi Sierra Madre del Sur. Zaradi pomanjkanja padavin na ve ini njihovega
teritorija, so še posebej astili boga dežja, Tlaloca, kateremu so darovali zelo veliko loveških
žrtev.
Majevska civilizacija se je za ela razvijati v osrednjem delu polotoka Jukatan, v pokrajini
Petén ob reki Usumacinti. V tej pokrajini prevladuje tropski deževni gozd in za pridobitev
obdelovalnih površin ter hkrati za dodajanje hranil siromašni prsti, so uporabljali
požigalništvo. Kasneje so ta obmo ja zapustili in se preselili na severni del Jukatana, kjer
prevladuje kraški relief s podzemeljskim pretakanjem vode. Zaradi pomanjkanja vodnih virov
so se naselili ob cenotah, velikih kraških udornicah, ki so bile edini zanesljiv vodni vir na tem
obmo ju. Na polotoku Jukatan se koli ina padavin pove uje od severozahoda proti
jugovzhodu, veliko koli ino padavin prejme vzhodna obala. V zimskih mesecih pa je bolj
sušno. V Chiapaškem višavju izvirajo številni vodotoki, ki se izlivajo v Tihi ocean in
Karibsko morje, na kraški planoti Jukatana pa presahnejo in pridejo na površje šele ob obalah
Karibskega morja, nekatere pa se v pasu nizkih gri evij pojavljajo kot ponikalnice. Kot v vseh
gorovjih Srednje Amerike, je tudi za Chiapaško višavje zna ilna višinska pasovitost. Tudi na
obmo ju majevske civilizacije so bile padavine zelo pomembne, zato je bil eden izmed
njihovih najpomembnejših bogov Chac, bog dežja, kateremu so ob prošnjah za padavine, tako
kot Azteki, darovali loveške žrtve.
Inkovska civilizacija se je razvila v osr ju Andov, na gorski planoti Altiplano, ki je pove ini
brez odtoka v morje in porasla s suho višinsko stepo imenovano puna. Na obmo jih, kjer je
rodovitna prst vulkanskega izvora, so bili pogoji za naselitev veliko bolj ugodni kot v
sosednjih nižavjih. Najbolj namo en je vzhodni del (okoli 500 mm), najbolj sušna pa je
zahodna obala zaradi hladnega Humboltovega morskega toka. Na nadmorsko višino okoli
4000 metrov so se morali prilagoditi tako ljudje kot rastlinstvo. Kot v gorovjih Srednje
Amerike, je bila tudi za Ande zna ilna višinska pasovitost, višinski pasovi pa so imeli
druga en razpon kot v Srednji Ameriki.
!eprav so se morali Azteki, Maji in Inki soo ati z ostrimi in neugodnimi
naravnogeografskimi pogoji za preživetje, so morda prav zaradi tega dosegli zelo visoko
stopnjo razvoja. Vse civilizacije so imele strukturiran socialni sistem, kjer so manjše skupine
višjih slojev obvladovale ve ino, imeli so koncept politi ne države, organizirano vojsko,
visoko razvito in intenzivno pridelovanje hrane, mesta, ki so se hitro razvijala in
monumentalno arhitekturo. Azteki so že uporabljali preproste observatorije, s katerimi so
opazovali vidne planete, ra unali njihove premike ter predvidevali njihove prihodnje položaje
in poimenovali dolo ena ozvezdja. Njihovo leto je bilo razdeljeno v 18 skupin po 20 dni, torej
vsega skupaj 360 dni. Ostanki 5 dni so rekli dnevi ni . Azteki in Maji so imeli že razvito
pisavo. Maji so veliko pozornosti posve ali asu, v matematiki so uvedli ni lo in posve ali
veliko pozornosti astronomiji. Razvili so tudi koledar, ki je imel 20 mesecev, vsak mesec pa
je imel 13 dni. Njihovi astronomi so izra unali, da ima leto 365.2420 dneva, kar se za manj
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kot 3 minute razlikuje od današnjih izra unov. Inki so bili zelo dobri arhitekti, v visokogorju
so gradili stavbe, ki so kljub potresom zelo dobro kljubovale asu. Njihova pomembnejša
mesta so bila povezana s cestami, ki so jih speljali ez Ande in so za takšno gradnjo zahtevale
zelo velike organizacijske sposobnosti. Znali so tudi meriti as.
Azteki, Maji in Inki v glavnem niso prilagajali okolja sebi, temve so se sami prilagajali
okolju. Razvili so veliko sonaravnih tehnik kmetijstva, s katerimi so premostili
»pomankljivosti« naravnogeografskega okolja, v katerem so živeli. Azteki so s tehniko
chinamp mo virnato okolje jezera Texcoco spremenili v obdelovalne površine ter na tem
mestu tudi zgradili njihovo glavno mesto, ki je s prihodom Špancev postalo glavno mesto
današnje Mehike. Maji so v mo virnatem okolju vzhodne obalne ravnice polotoka Jukatan
prav tako privzdignili zemljiš a ter tako ustvarili obdelovalne površine, iz katerih je ob
mo nih nalivih prav tako iztekala voda v kanale, ki so v sušnem obdobju služili za namakanje.
V tropskem deževnem gozdu so nove obdelovalne površine pridobivali s tehniko
požigalništva, s požganino pa so tudi nahranili siromašno prst. Na Jukatanu so se naselili ob
cenotah, ki so bila na kraškem površju edini vodni vir. Inki so nekatera pobo ja andskega
gorovja s terasiranjem spremenili v obdelovalne površine. Kot ustaljen vir vode za namakanje
so na terase speljali del toka gorskih rek, s imer so premostili problem v primeru suše. Poleg
teras, ki so bile za njihovo preživetje najpomembnejše, so v mo virnih delih kmetovali tudi na
poljih na terasah, v sušnih predelih pa so skopali cochas.
Po vseh ugotovitvah v diplomski nalogi, lahko H1 (hipotezo1), ki se glasi: Naravnogeografski
dejavniki so bistveno vplivali na na in življenja in verovanja Aztekov, Majev in Inkov,
potrdimo.
Navadno so se zgodnje civilizacije razvile v ugodnih pogojih ter ob velikih rekah. Azteška,
majevska in inkovska civilizacija pa so se razvile v za preživetje zahtevnih okoljih.
Naravnogeografski dejavniki so ljudi prisilili, da so se bolje organizirali ter razvili napredne
tehnike kmetovanja in visoko stopnjo razvoja. Azteki, Maji in Inki so delno živeli tudi v
okolju, kjer so bile sezonske suše. Tako so bile padavine zelo pomembne in so še posebej
astili boga dežja. Azteki in Maji so posebej bogu dežja krvavo žrtvovali ljudi ter ga prosili za
prepotrebne padavine. Delovali in živeli so v skladu z naravo, jo spoštovali ter ji bili
podrejeni. Posnemali so temeljne ekosistemske zna ilnosti lokalnega okolja ter tako ustvarili
ene izmed najbolj razvitih zgodnjih civilizacij.
H2 (hipotezo2), ki se glasi: Relief je bil kot naravnogeografski dejavnik najzahtevnejši za
prilagajanje življenja Aztekov, Majev in Inkov, lahko le delno potrdimo.
Relief je bil kot naravnogeografski dejavnik res najzahtevnejši za prilagajanje življenja Inkov,
najzahtevnejši naravnogeografski dejavnik za prilagajanje življenja Aztekov in Majev pa so
bile podnebne razmere. Inki so se z življenjem v visokogorskih Andih morali prilagoditi
zahtevnim reliefnim razmeram tega visokogorja. Evolucijsko so se fiziološko prilagodili
specifi nim življenjskim razmeram na visoki nadmorski višini ter temu okolju prilagodili tudi
kulturne rastline. Strma pobo ja, ki so bila sprva neprimerna za kmetijsko obdelovanje, so
spremenili v obdelovalne terase. Z u inkovitim sistemom namakanja oziroma uravnavanjem
toka hudournikov so na terase speljali vodo, kar jim je omogo ilo zadostno kmetijsko oskrbo
za lastne potrebe ter tudi za potrebe trgovanja in izmenjavo viška dobrin. Najzahtevnejši
naravnogeografski dejavnik za prilagajanje življenja Aztekov in Majev pa so bile podnebne
razmere. Azteki in Maji so bili za razliko od Inkov, ki so razvili naprednejši namakalni
sistem, bolj odvisni od padavin, predvsem v sušnem delu leta. Njihova odvisnost od padavin
se odraža tudi v njihovem verovanju, saj sta obe civilizaciji zelo astili boga dežja ter mu
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namenjali veliko loveških žrtev, v zameno pa naj bi jim azteški Tlaloc in majevski Chac
poslala prepotrebne padavine.
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15. SUMMARY
The Aztec civilization developed on the Central Plateau of the Mexican Highlands, in the
region of the Mesa Central. Their original area of habitation was Lake Texcoco, where they
also built their capital city. They survived in this marshy environment by using their
tremendous ingenuity. They invented a system of chinampas, which enabled their survival
and development. They spread throughout practically the whole of the region and into the
surrounding mountain ranges – the Sierra Madre Oriental, the Sierra Madre Occidental and
the Sierra Madre del Sur. The Mesa Central has a prevailing dry climate; most of the rainfall
occurs in spring, and winter is usually a time of drought. There is insufficient water and so the
Aztecs used irrigation practices in cultivated areas. Due to the prevailing northeastern winds,
the eastern slopes of the Sierra Madre Oriental receive a large amount of precipitation and
form a mountain barrier to the moist air masses. The Sierra Madre del Sur also receives
greater precipitation. Due to the lack of precipitation over most of their territory, the Aztecs
strongly worshiped the god of rain, Tlaloc, to whom they made many human sacrifices.
The Mayan civilization began developing in the central region of the Yucatan Peninsula, in
the Petén Basin along the Usumacinta River. This region is predominantly tropical rainforest
and the Mayans used slash and burn techniques to create spaces for agricultural cultivation
and enrich the nutrient-poor soils. Later on these areas were abandoned and they moved to the
northern part of the Yucatan, which is characterized primarily by karst relief and underground
flows of water. Due to the lack of water resources they settled along cenotes, large karst
sinkholes which were the only reliable source of water in this region. The amount of
precipitation in the Yucatan Peninsula increases from northwest to southeast, with a high
amount of rainfall received by the eastern coast. The winter months are more arid. Many
watercourses have their sources in the Chiapas Highlands, and flow into the Pacific Ocean
and the Caribbean Sea; they run dry in the karst plateau of the Yucatan and emerge again only
along the coasts of the Caribbean, though some appear as intermittent streams in the zone of
low hills. As in all the mountain ranges of Central America, altitudinal zonation is a
characteristic feature of the Chiapas Highlands. Rainfall was extremely important in the
region of the Mayan civilization as well, thus one of their most important gods was Chac, the
god of rain, to whom, like the Aztecs, they also offered human sacrifices when praying for
rain.
The Inca civilization developed in the heart of the Andes, on the high plateau of the Altiplano,
most of which has no outlet to the sea and is characterized by an arid high-elevation steppe
called the Puna. In areas where the fertile soil is of volcanic origin, conditions for settlement
are much more favorable than in the adjacent lowlands. The rainiest part is in the east (about
500 mm), and the driest is along the western coast, due to the cold Humboldt ocean current.
Both humans and vegetation had to adapt to an elevation of about 4000 meters. As in the
mountain ranges of Central America, altitudinal zonation is also a characteristic feature of the
Andes, but the zones have had a different span than in Central America.
Although the Aztecs, Mayans, and Incas had to deal with harsh and unfavorable natural
geographic conditions for survival, it is possible that for this very reason they achieved a very
high level of development. All these civilizations had a structured social system in which
smaller groups of higher strata ruled over the majority. They had the concept of a political
state, an organized military, highly developed and intensive food production, rapidly
developing cities, and monumental architecture. The Aztecs were already using simple
observatories to observe visible planets, calculate their movements and predict their future
positions, and to name certain constellations. Their year was divided into 18 groups of 20
days, i.e. 360 days altogether. The remaining five days were called nameless days. The Aztecs
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and the Mayans also had a developed writing system. The Mayans paid great attention to
time, introduced the numeral zero, and were deeply interested in astronomy. They also
developed a calendar with 20 months, each month having 13 days. Their astronomers
calculated that the year had 365.2420 days, which differs from present-day calculations by
only three minutes. The Incas were highly accomplished architects and constructed buildings
in the high mountains which have withstood the rigors of time and even earthquakes. Their
most important cities were connected to one another by roads built over the Andes. Their
construction required tremendous organizational capabilities. They also knew how to measure
time.
In general, the Aztecs, Mayans, and Incas did not adapt the environment to them but rather
they adapted to the environment. They developed many sustainable farming techniques, by
means of which they overcame the “deficiencies” of the natural geographic environment in
which they lived. Using the technique of chinampas, the Aztecs changed the marshy land
around Lake Texcoco into areas of cultivation and built their capital city there, which with the
arrival of the Spanish became the capital of present-day Mexico. The Mayans likewise built
up raised plots of land in the marshy environment of the eastern coastal plains and in this way
created areas of cultivation. During periods of heavy rain water ran off from these plots into
canals which were used for the purposes of irrigation in times of drought. In the tropical
rainforest, new areas for cultivation were acquired through slash and burn techniques, with the
ash also serving to fertilize the nutrient-poor soil. In the Yucatan they settled along cenotes,
the only source of water in the karst environment. The Incas transformed some slopes in the
Andes into cultivated areas through terracing. They diverted some of the flow of mountain
streams to these terraced areas, thereby gaining a permanent supply of water for irrigation and
overcoming the problem of drought. Besides mountain terraces, which were of the greatest
importance for their survival, they also farmed on terraced fields in marshy areas and dug
cochas (artificial lagoons) in arid areas.
Most early civilizations developed in favorable conditions and along large rivers. The Aztec,
Mayan, and Inca civilizations, however, developed in environments in which survival was
difficult. Natural geographic factors compelled people to become better organized and
develop advanced farming techniques and a high level of development. The Aztecs, Mayans
and Incas also lived partly in environments characterized by seasonal drought. Thus rainfall
was of great importance and they especially revered the god of rain. The Aztecs and the
Mayans made special human sacrifices to the god of rain and asked him for badly needed rain.
They worked and lived in harmony with nature, treating it with respect and deference. They
copied the fundamental ecosystem features of the local environment and in this way created
one of the most developed early civilizations.
Relief as a natural geographic factor was indeed the most challenging for the adaptation of the
Incas, but the most challenging natural geographic factor for the adaptation of the Aztecs and
the Mayans was climate. Living in the high mountain environments of the Andes, the Incas
had to adapt to the challenging relief conditions of this high mountain area. They evolved
physiological adaptations for living at high altitudes and also adapted their plant cultivation to
this environment. Steep slopes which were initially unsuited to farming were transformed into
cultivated terraces. By means of an efficient irrigation system and regulation of torrential
flows they directed water to the terraces, which made it possible for them to grow enough
food for their own needs as well as for trading and exchange of surpluses. But the most
demanding natural geographic factor for the adaptation of the Aztecs and Mayans was
climate. In contrast to the Incas, who developed a more advanced system of irrigation, the
Aztecs and Mayans were more dependent on rainfall, especially during the dry part of the
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year. This dependence on rainfall is also reflected in their belief system: both civilizations
highly revered the god of rain and made many human sacrifices to this deity, in the hope that
the Aztec god Tlaloc and the Mayan god Chac would send much-needed rain to them.
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