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ZGODOVINSKI IN PROSTORSKI RAZVOJ CUIDAD DE MEXICA

IZVLEČEK:
Mesto so ustanovili leta 1325 na otoku sredi jezera Taxcoco, na mestu, kjer so videli na kaktusu
stoječega orla in držeč kačo. Poimenovali so ga Tenochtitlan. Mesto je postalo prestolnica
velikega Azteškega imperija.
Leta 1519 so prišli Španci na čelu s Hernandom Cortezom in uničili azteški imperij. Na ruševinah
mesta Tenochtitlan so zgradili prestolnico podkraljestva Nova Španija imenovano Mexico.
Španci so tu izkoriščali naravna bogastva, indijansko delovno silo in prevzeli nadzor nad
trgovino, zlasti s pridelki iz plantaž. Najhujša posledica španskega prihoda pa je bil upad
indijanskega prebivalstva, zlasti zaradi bolezni, ki so jih Španci prinesli s seboj.
Leta 1821 je postala Mehika neodvisna in Cuidad de Mexico postane prestolnica nove države. V
državo se je začel stekati tuj kapital, razvijati se je začela industrija in posledično se je začelo
priseljevanje iz podeželja v prestolnico.
Danes je mesto med večjimi na svetu in se posledično srečuje s številnimi problemi, kot so
brezposelnost, revščina, kriminal, onesnažen zrak, pomanjkanje vode, rast barakarskih naselij itd.
Ključne besede: Cuidad de Mexico, Mehika, Azteki, konkvista, naselja, varstvo okolja

HISTORICAL AND SPATIAL DEVELOPMENT OF CUIDAD DE MEXICO
ABSTRACT:
The city was founded in 1325 on the island in the middle of the lake Taxcoco, on the place,
where they saw an eagle standing on the cactus, holding a snake. They named it Tenochtitlan.
The city became the capital of the Aztecs empire.
In 1519 came the Spaniards with Hernando Cortez and destroyed the Aztecs empire. He built the
capital of viceroyalty of New Spain named Mexico. The Spaniards were exploiting natural
resourses, indian labour and took control over the trade with produsts from plantations. The worst
consequence of Spanish arrival was the decline of indian population. The main reason for that
were diseases, that Spaniards brought with them.
In 1821 Mexico became independent and Cuidad de Mexico the capital of the new country.
Foreign capital started to flow into Mexico and industry started to grow and consequently started
the imigrations from rural areas to the capital.
Today the city is one of the biggest in the world and is meeting with problems like
unemployment, poverty, criminal, air pollutin, lack of water, growth of shanty towns etc.
Keywords: Cuidad de Mexico, Mexico, Aztecs, conquest, settlements, protection of the
envinoment
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1. UVOD
1. 1 Namen
Temeljni namen moje diplomske naloge je bil proučiti, prikazati in ovrednotiti zgodovinski in
prostorski razvoj Cuidad de Mexica.
Na samem začetku izdelave diplomske naloge sem si zastavila naslednje cilje:
• analiza naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti območja,
• analiza zgodovinskega razvoja Cuidad de Mexico in Mehike,
• analiza prostorskega razvoja Cuidad de Mexico,
• razvrstitev funkcij v Cuidad de Mexico,
• ponazporitev problemov, s katerimi se srečuje Cuidad de Mexico.
Diplomska naloga je sestavljena iz petih delov. V prvem delu sem opredelila čas, kraj in vzroke
za nastanek mesta Tenochtitlan ter opisala gradnjo in izgled azteške prestolnice, prebivalstvo,
življenje v mestu in probleme, s katerimi so se srečevali.
V drugem delu sem nadaljevala z razlago prihoda Špancev in uničenjem azteškega imperija in
mesta Tenochtitlan ter izgradnjo prestolnice Nove Španije Mexico na ruševinah tega. Tu sem
opisala tudi spremembe, ki jih je prinesla španska uprava ter posledice za indijansko prebivalstvo.
V tretjem delu sem osvetlila neodvisnost izpod španske krone, s čimer je mesto postalo
prestolnica novo nastale države Mehike in z rastjo tujih investicij, industrije in priseljevanja iz
podeželja.
V četrtem delu sem razložila naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti prestolnice
ter probleme, s katerimi se mesto srečuje.
V petem delu pa sem razložila prostorsko širitev mesta in razvrstitev funkcij v mestu.
Hipoteze:
1. Središčna funkcija Cuidad de Mexica kot mesta od začetkov do danes, je razlog za širitev
mesta.
2. Posledica rasti mesta so okoljski in socialni problemi, katere mehiška oblast neustrezno in
neučinkovito rešuje.
1. 2 Metode dela
Moje delo se je začelo z zbiranjem informacij in prebiranjem različne literature. Sledil je obisk
Mehike in njene prestolnice, kjer mi je profesor Javier Delgado iz mehiške univerze UNAM
posredoval potrebne podatke ter mi tudi konkretno prikazal problematiko prestolnice. Po prihodu
domov sem delo nadaljevala s kabinetnim delom. Številne statistične podatke sem pridobila zlasti
na internetnih straneh Nacional Institute of Statistic, Geography and Informatis (INEGI) in
Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO). Podatke sem dalje obdelala v Excellu in Adobe
Photoshop ter za boljšo predstavitev problematike izdelala tabele, karte in grafikone.
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2. TENOCHTITLAN
2. 1 Nastanek mesta
Prvotna domovina Aztekov naj bi bil otok Aztlan, ki naj bi ležal na jugu ZDA, po drugi različici
pa v mehiški visoki dolini, po tretji različici pa naj bi se njihova pot začela v Mehiškem zalivu. 1
Na pot so se odpravili okoli leta 1111. Bili so revni in maloštevilni. Na potovanju so živeli od
lova. Občasno pa so sadili koruzo. Vodili so jih štirje duhovniki teomamas (nosilci boga). Na poti
preko severnih step so si nadeli ime Mexica. Vodil jih je njihov bog vojne in sonca
Huitzilopochtli. Občasno so se vojskovali s svojimi sosedi in žrtvovali ujetnike. Dolgo časa so
potovali skozi deželo nomadov Chichimekov. Tam, kjer so se ustavili, so ostali tudi do 20 let.
Kadar so se ustavili za dalj časa, so zgradili svetišče svojemu bogu Huitzilopochtliju. 2
Najprej so prispeli do Sedmih votlin (Chicomoztoc) in h Krivi gori (Culhuacan). Chicomoztoc je
legendarnega pomena za Azteke ter druga plemena, ki so prišla v mehiško visoko dolino pred
njimi. Vsa plemena so prišla prvotno iz Chicomoztoca. Chicomoztoc je bil zbirališče in izhodišče
Aztekov na začetku njihovega potovanja. Lokacija območja je neznana, predvidoma pa
severozahodno od Cuidad de Mexica. 3
Ker je začelo prihajati do medsebojnih sporov med popotniki, je šel dalje le del skupine in sicer
do Kačjega hriba (Coatepec). V Coatepecu pride do ponovnega rojstva boga Huitzilopochtli, ki
postane najvišji bog. Coatepec so zapustili okoli leta 1168. Sredi 12. stoletja so prišli v
opustošeno Tulo, nekdanjo prestolnico Toltekov. Tu so ostali le kratek čas in potovanje hitro
nadaljevali.4
Pomembna naselbina, kjer so se prehodno zadrževali, je bil Xaltocan, mesto, ki je ležalo sredi
lagune in jih je verjetno spominjalo na njihovo nekdanjo domovino.5
Ko so zapustili Xaltocan, so se zadrževali v številnih krajih in slednjič prišli v Obzidani trg
(Tenayuco), prestolnico nomadskega ljudstva Chichimekov, danes predmestje Cuidad de
Mexica.6
Ob koncu 13. stoletja so se naselili na Griču kobilic (Chapultepec). Sosedi (Tepaneki, Acolhuni)
so jih začeli napadati in jih skušali uničiti. Prvič so jih napadli leta 1315 in drugič leta 1319.
Pleme se je umikalo in v Culhuacanu so se predali tamkajšnjemu poglavarju.7
Naselili so jih v bližnjem Tizaapanu, nekdanjem območju vulkanske puščave, ki je območje
današnje univerze, kjer je mrgolelo kač in se nihče ne bi mogel priboriti do blaginje. Tu so

1

Davies, Azteki 17.
Prav tam 21-22; 25.
3
Prav tam 18.
4
Prav tam 24-25; 27; 30-31.
5
Davies, Azteki 31.
6
Prav tam 33.
7
Prav tam 37; 39-40.
2
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obdelovali zemljo, postavljali templje in bivališča. Postopoma so se začeli ukvarjati s trgovskimi
posli ter poročati in tako postajali dediči tolteškega kraljestva.8
Zapletli so se v vojno z ljudstvom Xochimilco. Pred razjarjenimi oblastniki Culhuacana so se
umaknili v Ixtapalapo, nato naprej v Acatzintlan, kjer so iz ločja, kopij in ščitov naredili splave.
Na drugi strani so si poiskali zavetje v trsju in ločju. Kraj so poimenovali Mexicatzinco.9
V San Pablu so videli vrbo, žabo in ribo, ki predstavljajo boga Huitzilopochtli, misleč, da so našli
kraj, kjer naj bi se ustalili. Bog Huitzilopochtli je poklical duhovnika Quauhcoatla in ga
opozoril, da še niso videli vsega, o čemer jim je govoril in mu naročil, naj se ustalijo in vladajo
tam, kjer bodo videli na kaktusu stoječega orla in dajo mestu ime Tenochtitlan, kar se je zgodilo
leta 1325. Na otoku sredi slanega jezera Taxcoco so začeli graditi mesto Tenochtitlan. Na mestu,
kjer so videli na kaktusu stoječega orla, pa so kasneje zgradili tempelj posvečen bogu
Huitzilopochtli.10

8

Prav tam 42-43.
Prav tam 44; 47.
10
Soustelle, Daily life of the Aztecs 2-3.
9

11

Karta 1: Pot selitve od Tule do Tenochtitlana (Gruzinski, str. 136).

12

2. 1 Ime mesta
Tenochtitlan pomeni prostor, kjer je tenochtli, 'kraj kaktusa' ali 'kraj kaktusovega sadu'.11
Simbol plemena Mexica je orel stoječ na kaktusu in držeč kačo. Orel je simbol za Mexitl (sonce),
drugo ime za boga Huitzilopochtli. Kaktusov sad pomeni po barvi in obliki človeška srca, ki jih
pogoltne orel (sonce).12
Drugi najdejo v imenu koren metztli, kar pomeni 'luna' in xictli, kar pomeni 'središče'. Tako
pomeni Mexico 'mesto na sredi jezera na luni'. Metztliapan, nekdanje ime za zaliv, pa pomeni
'jezero na luni'. Sosedi Aztekov, Otomi, so mesto imenovali anbondo amedetzana. Bondo pomeni
'figa' in amedetzana pomeni 'na sredini lune'. 13
Danes je orel stoječ na kaktusu držeč kačo simbol sedanje Mehike in je le kopija simbola
Azteškega mesta.

Slika 1: Simbol mesta (foto: Barbara Filipič, avgust 2006).

11

Davies, Azteki 49.
Prav tam 50.
13
Soustelle, Daily life of the Aztecs 1-2.
12
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2. 3 Gradnja mesta
V prvih letih je Azteke zaposlovalo utrjevanje terena in gradnja mesta. Težav na začetku
naseljevanja ni podcenjevati. Poleg graditve mesta je bila konstrukcija sistema chinampas
(plavajočih vrtov) zelo naporna.14
Najprej so morali narediti omrežje otočkov, peščenih in blatnih nasipov ter močvirje prilagoditi
za življenje. Morali so izkopati kanale, narediti nasipe, zgraditi dvignjena cestišča in mostove.15
Hrane je bilo v izobilju, tako ptičev in rib, tudi pogoji za rast so bili ugodni. Primanjkovalo pa jim
je surovin, lesa in kamna, ki so ga v zameno za hrano dobili od sosednjih mestnih plemen.16
Chinampas
Ko je število prebivalcev naraščalo, je zmanjkovalo površin za poselitev. Ustvarjali so nove
površine in kanale in ustanavljali majhne otočke chinampas. 17
VRBA

KORUZA

DALIJA
PODPORNIK
SEDIMENT
KANAL

Slika 2: Prečni prerez chinampas (Townsend, str. 168-169).
Plavajoče vrtove so naredili iz blata in vodnih rastlin (trstičja in ločja), ki jih držijo stene iz
košarastega pletenja. Tako so nastajale pravokotne zemeljske ploskve, ki so jih vezali prekopi.
Plavajoči vrtovi so merili povprečno 30 metrov v dolžino in 2,5 metra v širino. Naredili so
14

Davies, Azteki 53.
Soustelle, Daily life of the Aztecs 3; 5.
16
Davies, Azteki 50-51.
17
Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 48.
15

14

podpornike v močvirnatem jezerskem dnu. Na robu so posadili vrbe, ki so jim s koreninami
nudile dodatno oporo. Med seboj so bili vzporedni, med njimi je bil kanal.18

Slika 3: Gradnja chinampas
(http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/111foto.jpg).
Plavajoči vrtovi so bili v osnovi splavi, ko pa so se korenine vodnega rastlinja zakoreninile v
jezersko dno, so postali otoki. Nekateri so merili tudi 100 metrov v dolžino. Na njih so gojili
sadje, zelenjavo in cvetje.19
V 13. in 14. stoletju so bili chinampas omejeni na otočke in rob jezera. V 15. stoletju, v času
Montezume I. so naredili sistem izsuševanja s kanali, nasipi in zapornicami. Sistem je omogočal
vodno oskrbo in žetev preko celega leta. Pomembna je bila kontrola nivoja vode, da so se izognili
poplavljanju v času deževne dobe in, da so obdržali vlažnost v času suhe dobe. V suhi dobi so
namakali rastline, s posodami so nosili vodo iz kanalov. Gnojili so jih s človeškim blatom, ki so
ga prodajali na tržnici. 20
Na chinampas so pridelali skoraj trikrat več koruze kot na bližnjih namakalnih površinah in
osemkrat več kot na ostalih bližnjih kmetijskih površinah.21
V letih od 1428 do 1519 so na plavajočih vrtovih pridelali polovico vse hrane za mesto.22

18

Townsend, The Aztecs 167.
Novi svet 21.
20
Townsend, The Aztecs 167.
21
Clawson, Latin America & the Carribean 253.
22
Townsend, The Aztecs 76.
19

15

Mesto je v času svojega vrhunca obsegalo 12-15 km2. 40 % površja je bilo urbaniziranega,
medtem ko so 60 % zasedale chinampas.
Chinampas so začele propadati s prihodom Evropejcev. Mesto se je širilo in uničilo plavajoče
vrtove. Danes jih je ostalo le še 15 %. Ogrožajo jih nižji nivo vode, onesnaževanje in nadaljnja
širitev mesta.23
Videti jih je mogoče v pokrajini Xochimilco. Gre za rastlinjake, iz katerih se oskrbuje mesto
Cuidad de Mexico. 24

Slika 4: Xochimilco (foto: Barbara Filipič, avgust 2006).

23
24

Kent, Latin America lands and people 114; 116.
Davies, Azteki 51.

16

2. 4 Podoba mesta

Karta 2: Zemljevid mesta Tenochtitlan iz leta 1524
(http://college.hmco.com/history/west/mosaic/chapter9/images/600.map_tenochtitlan.jpg).
Mesto je bilo sprva versko in administrativno središče, kasneje pa se je oblikovalo v središče
politične in vojaške moči. Najprej so gradili verske objekte, grobnice, kraljevo palačo in kasneje
civilne hiše.25
Glavni trg je bil na istem mestu kot današnji Zocalo. Na severni strani je stal veliki tempelj
posvečen bogu Huitzilopochtli, ki je bil po velikosti in višini glavni predstavnik religioznega
centra. Obzidan je bil z zidom coatepantli, ki je potekal vzdolž glavnega trga, ob vladarjevi
palači, dalje ob današnji Calle Moneda, vzhodno ob današnji Calle de Carmen in Correo Mayor
in zahodno ob ulici Monte de Piedad in Santo Domingo ter proti severu vzporedno s kanalom.
Zid je imel 3 do 4 vrata. Na južni strani glavnega trga je v smeri vzhod-zahod potekal kanal. Na
vzhodu so bile dvonadstropne hiše višjih dostojanstvenikov. Na zahodu pa je bila vladarjeva
palača. Trg je služil tudi tržnici.26
V središču mesta je bilo okoli 45 zgradb, zlasti javne zgradbe, med njimi je bil glavni tempelj in
ploščad namenjena žrtvovanju, šole, igrišča. Okoli glavnega trga so bile palače za višje sloje,
igrišča, živalski vrt, vrtovi, ptičnica in tržnice.27

25

Kent, Latin America lands and people 113.
Soustelle, Daily life of the Aztecs 14-15; 20.
27
Clawson, Latin America & the Carribean 154, 156.
26
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Veličastne stavbe so prevladale v mestnem središču, medtem ko so se stanovanjske in
gospodarske ter trgovske soseske razraščale okoli.28

Slika 5: Glavni trg v Tenochtitlanu
(http://spaceguide.hit.bg/images/Civilizations/glaven%20hram%20Tenochtitlan.jpg).
Velika piramida
Piramido so začeli graditi v času Itzcoatla in je bila nadgrajena v času Moctezume I. Iz okoliških
kamnolomov so s kanuji in kolonami nosačev tovorili različne vrste kamna. Piramida se je
nahajala v središču ceremonialnega središča. Piramida je imela štiri platforme, na katere so
vodile stopnice. Na vrhu je bila ceremonialna platforma, nad katero sta bili zgrajeni tempelj bogu
Tlalocu in Huitzilopochtliju. Templja sta bila obrnjena proti zahodu. Tempelj Tlalocu na severu
je bil pobarvan z modrimi in belimi simboli dežja in tempelj Huitzilopochtliju na jugu z rdečimi
in belimi simboli vojne in žrtvovanja. V višino je merila 60 metrov, do vrha je vodilo 360
stopnic. 29

28
29

Kent, Latin America lands and people 113.
Townsend, The Aztecs 144-145.
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2. 4. 1 Hiše

Slika 6: Tenochtitlan (http://www.artsimages.com/AZTEQUES/tenochtitlan-2.jpg).
V mestu so glede na bogastvo, poklic in stan stanujočih obstajale različne vrste hiš. Obstajale so
tako palače vladarja in dostojanstvenikov kot kolibe iz blata in s strehami iz trave v predmestju.
Bližje mestnemu središču so hiše postajale vedno bolj luksuzne. V mestu je bilo okoli 60000 hiš.
Mesto je bilo barvito. Vile, templji, upravna poslopja so bila pobarvana belo ali rdeče.30
Večina hiš je bila pritličnih z ravno streho. Vzrok za to je bil, da bi se zaradi nestabilnih tal, hiša
hitro sesedla. Le hiše pomembnejših mož so bile lahko dvonadstropne, streha pa je bila pogosto
porasla z zelenjem. Hiše bogatejših so bile narejene iz na soncu žgane opeke in vulkanskih
kamnov, niso imele oken na ulico, imele so notranje vrtove z vodnjakom, tako so ohranjali
privatno življenje zase. Vrtovi bogatejših so bili veličastni, na vrtu monarhove palače so bili
vodnjaki, kanali, ribniki, bazenčki, raznoliko cvetje in drevje ter ptice, kače in druge živali. 31
Najbolj preproste hiše so imele le en prostor, kuhinja pa je bila v ločeni zgradbi na vrtu.
Bogatejša je bila družina, več sob je imela hiša. Povprečna hiša je imela kuhinjo, skupno spalnico
in majhen oltar. Kopalnica je bila zunaj hiše. Vse hiše so bile skromno opremljene.32
V obmestnih območjih so živeli še v primitivnih kolibah narejenih iz blata in trsja, strehe pa so
bile iz slame. Tu so imeli chinampas plavajoče vrtove, kjer so gojili zelenjavo in cvetje.33

30

Soustelle, Daily life of the Aztecs 121; Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 44; Novi svet 121.
Soustelle, Daily life of the Aztecs 121; 124; Gardiner Naval power in the conquest of Mexico 44.
32
Gardiner Naval power in the conquest of Mexico 44.
33
Prav tam, 11-12.
31
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Botanični vrtovi
Vladar Moctezuma I. je obnovil star azteški vrt v kraju Huaxtepec v državi Morelos. V botaničnih
vrtovih so sadili divje rastline in zelišča tako za hrano kot v medicinske namene. Iz Veracruza je
dal pripeljati orhideje, kakavovec idr. Rastline so skopali s koreninami, jih zavili v blago ter
prinesli v Huaxtepec. Preden so jih posadili, so vrtnarji opravili poseben obred, da bi rastline
bolje uspevale: osem dni so se postili in si prebadali ušesa ter škropili kri po rastlinah. Pinotetl, ki
je bil vodja obnove, je dobavil kadilo, kavčuk, podlago za pisanje ter prepelice za darovanje
bogovom, da bi nove rastline dobro rasle in obrodile. Botanične vrtove so ustanovili tudi v kraju
Netzahualcoyotl in Tetzcotzingu.34
Vrtovi so bili tudi del vsake hiše pripadnika višjega sloja. Opisal jih je Cortez leta 1520: Hiše so
bile prav tako dobre kot najboljše v Španiji. S tem mislim prav tako velike in dobro zgrajene.
Imajo tako spodnje kot zgornje sobe ter vrtove s številnimi drevesi, rožami ter kopališčem. V
bližini hiše je tudi sadovnjak z razgledom. Znotraj sadovnjaka je ogromen kvadraten bazen s
svežo vodo, okoli katerega je tlakovana pot, tako široka, da lahko štirje hodijo eden poleg
drugega. Na drugi strani sprehajališča je mrežasta ograja iz trsa, za katero so nasadi različnih
dreves in zelišč. V bazenu so številne ribe in različne vrste vodnih ptic.35

34
35

Townsend, The Aztecs 170-171.
Prav tam 171-172.
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2. 4. 2 Infrastruktura

Karta 3: Tloris mesta Tenochtitlan (Townsend, str. 29).
2. 4. 2. 1 Prometne poti
Mesto so s kopnim povezovale tri poti na nasipih: vzhodna do Iztapalapana in Coyoacana,
zahodna do Tlacopana ter severna iz Tlateloca do Tepeyacaca.
Glavne ulice so bile ravne in široke. Ceste v mesto so v širino merile za dolžino dveh sulic
oziroma osem korakov, to je dovolj, da je vzporedno jahalo osem konjenikov. Vzdolž ulice je
potekal kanal. Med seboj so bile povezane z lesenimi dvižnimi mostovi. Gradnja se je začela z
dvema vzporednima nasipoma, vmesni prostor pa so zapolnili s kamenjem in zemljo. Pot je
potekala po nasipu. Ponekod je bil nasip prekinjen, da je voda lahko tekla pod mostovi.36

36

Soustelle, Daily life of the Aztecs 10, 12-13, 29; Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 38-39, 44.
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Dvižni mostovi so dovoljevali prost prehod kanujev, dovoljevali so pretok v primeru visoke vode,
ki bi sicer lahko poškodovala poti. Ponoči in v primeru napada so lahko mostove odstranili in
onemogočili nasprotniku dostop do mesta.37
LESEN DVIŽNI MOST

NASIP

JEZERO TEXCOCO

Slika 7: Azteški nasip na jezeru Texcoco prekinjajo dvižni mostovi (Gardiner, str. 39).
Promet je potekal tako po vodi s kanuji (izdolbeno deblo), kot po poteh. Običajno je ob poti
potekal vodni kanal.38
2. 4. 2. 2 Akvadukt, nasipi
Problem v mestu je bil dovajanje pitne vode. Ukvarjali so se tako s problemom suše in poplav. V
sušni dobi jim je problem predstavljala oskrba s pitno vodo ter z vodo za zalivanje vrtov. Nivo
vode v jezeru je bil takrat nizek in deli jezera so bili plitvi. Sprva jim oskrba s pitno vodo ni
delala težav. Jezerska voda je bila nekoristna, ker je bila slana. Vodo so dobivali iz izvirov na
otoku. Ko je prebivalstvo naraščalo, pa izviri niso več zadoščali. Vodo je bilo potrebno dovesti s
kopnega. Sprva so vodo prinašali s čolni v vrčih, v času Moctezume I. pa so zgradili vodovod iz
več kot 3 milje oddaljenega Chapultepeca, ki je dovajal sladko vodo v mesto. Zgrajen je bil iz
kamna in malte. Kanal je bil dokončan leta 1466. Vzdolž poti v Tacubo sta speljana dva zidana
kanala, vsak širok za dva koraka in globoka 5 čevljev (1, 5 metra). Hkrati so uporabljali le enega,
drugega pa v času, ko so prvega čistili. Ker je prebivalstvo še vedno naraščalo le-ta ni več
zadoščal, zato so v času Ahuitzotla zgradili nov vodovod iz Coyoacana iz izvira Acuecuexatl.
Vendar je voda iz vodovoda pogosto poplavljala. Voda je uničevala hiše, polja koruze, veliko
ljudi se je utopilo, ali pa zapustilo mesto. Motecuhzoma I. je zato leta 1449 zgradil 10 milj dolg
nasip.39
Zaradi poplavne ogroženosti so prebivalci Tenochtitlana morali poiskati način kontroliranja
višine voda. Načrtovan je bil nasip, ki je razpolovil jezero Texcoco na dva dela: severni in južni.
Nasip Nezahualcoyotl, dolg 16 km je segal od Iztapalape na jugu do Atzacoalca na severnem
37

Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 43.
Prav tam 47.
39
Soustelle, Daily life of the Aztecs 28-32.
38
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bregu jezera Texcoco. Prekope so regulirali tako, da so z obeh strani posadili vrbe in topole.
Nasip so občasno prekinjale zapornice, ki so bile zaprte ob poplavni ogroženosti od vod vzhodno.
Ni izključena možnost, da je bil nasip namenjen tudi cesti, saj je bil širok enako kot poti, ki so
vodile v mesto.40
2. 4. 2. 3 Odpadki
Drugi problem so predstavljali mestne odpadne vode in odpadki. Mesto ni imelo kanalizacije,
zato so odpadne vode odtekale v kanale in jezera. Smeti so odlagali na robu mesta, ali pa so jih
zakopavali v notranjih vrtovih. Veliko ljudi je bilo zaposlenih za čiščenje javnih površin. Z
majhnimi čolni so zbirali odpadke, iztrebke in jih prodajali kot gnojilo. Za čiščenje mestnih ulic
je bilo zadolženih okoli 1000 ljudi. Vse do prihoda Špancev v mestu ni zabeležena niti ena
epidemija.41

40
41

Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 49-51.
Prav tam 32-33.
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2. 5 Upravna razdelitev
Po ustanovitvi je bil Tenochtitlan razdeljen na štiri okraje campan: na severu Cuepopan, na
vzhodu Teopan, na jugu Moyotlan in na zahodu Aztacalco (Glej sliko 8.). Te so sestavljali 20
podokrajev calpulli. Calpulli je bilo območje, ki je skupna lastnina več družinam. Načeluje ji
calpullec in ima lasten tempelj in telpochcalli, nekakšen verski, vojaški kolidž. Vsak calpulli je
bil specializiran za določeno obrt ali umetnost. 42
Pomemben obseg je imela zemlja v splošni lasti calpulli. Obdelovali so jo svobodnjaki
macehualli. Rodovna zemlja je bila neodtujljiva, družina jo je imela v dedni užitek, najemnino so
plačevali vladarju. Obstajali sta dve vrsti zasebnih posesti: zemljo knežjih sinov pilli, ki so
izhajali iz vladarjeve rodbine in so jo obdelovali sužnji ter zemlja, ki so jo dobili vojaki za
izredne vojne zasluge. Obstajala so državna posestva, katerih dohodek je služil za vzdrževanje
palače, uradnikov, oskrbovanje templjev ter za vojne stroške.43
Leta 1358 so ustanovili sestrsko mesto Tlateloco, prav tako na otočku. Oba otoka pa so obdajali
majhni otočki, ki so se počasi razvijali v metropolo Tenochtitlan-Tlateloco. Tenochtitlan je
prevzel vojaško poveljstvo, Tlateloco pa je bil vodilen v trgovini. 44
Leta 1428 pride do dvojne zveze med Tenochtitlanom in Texcocom. Vzrok je bil spor s
Tepaneki, z ustanovitvijo dvojne zveze pa so postali vojaško močnejši. Po zmagi nad Tepaneki
istega leta je bila ustanovljena trozveza: Tenochtitlan-Texcoco-Tacuba 45
Notranji krog azteškega kraljestva je sestavljala trojna zveza. Tenochtitlan je imel vodilno besedo
pri vojaških zadevah. Dajatve so poslali najprej v Tenochtitlan, kjer so jih nato razdelili.
Tenochtitlan in Texcoco sta prejemala po 2/5 dajatev in Tacuba kot najmlajši partner po 1/5.
Sledil je krog priključenih podložnikov v mehiški dolini in bližnjih področjih. Sledila so oporišča
povsod po kraljestvu, ki so zaradi sovražnosti s sosedi postala prijateljska kraljestva: Oaxaca,
Teloloapan, Oztoma, Tehuantepec. Zunanji krog pa so predstavljale obmejne postojanke, ki niso
bile dolžne plačevati dajatev v zameno za obrambo meje.46
Prebivalci osvojenih mest so veljali za drugorazredne državljane. Poglavarji osvojenih mest so
obdržali oblast in so bili dolžni, da so Aztekom redno plačevali davek. Vsak teden so morali
oddajati določene pridelke. Za vsako področje je bil določen pobiralec davka. Kraju Coixtlahuan
so bile naložene naslednje dajatve: ogrinjala, poprovi stroki, bombaž, sol in barvila. V kraju
Cempoala so terjali morske polže in školjke. Poleg teh vrst dajatev, so občasno zahtevali delovne
storitve. Azteki so nabirali tudi sužnje za delo ali za žrtvovanje. Prihod dajatev v Tenochtitlan je
nadzoroval uradnik. Če terjatve niso bile izpolnjene, so razglasili kazni in zahtevali višje terjatve.
Velike količine dajatev so potrebovali za oskrbovanje javne uprave in dvora, za vojsko, za
ceramonije in darila tujim vladarjem, ki so prihajali na obisk. 47
42

Soustelle, Daily life of the Aztecs 7-8.
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2. 6 Poselitev in prebivalstvo
Natančno število prebivalcev je težko ugotoviti. V mestu je bilo med 80000 in 100000
gospodinjstev. Družine so bile velike, povprečno 7 članov. Vendar ta številka ne vključuje
služabnikov. Tako je bilo v Tenochtitlan-Tlateloco od 560000 do 700000 prebivalcev. Skupaj z
okoliškimi območji na kopnem, vključujoč Atzcapotzalco, Chapultepec, Coyoacan
Uitzilopochco, Iztapalapa, Colhuacan, Mexicaltzinco, Iztacalco, itd., pa je imelo več kot 1 milijon
prebivalcev. Gre za območje današnjega Federal Districta.48
V času migracij je bil glava družine vojak in kmet. Skupaj z ostalimi je odločal o pomembnih
vprašanjih. Bili so revni. Edini predstavnik vladajočega razreda je bil duhovnik, ki je imel
vojaške in duhovniške funkcije. V 16. stoletju je postala azteška družba bolj zapletena,
razslojena. Plemensko demokracijo je zamenjala aristokratska in imperalistična monarhija.
2. 6. 1. Vladajoči sloj
Vladajoči sloj so sestavljali vojaki, uradniki in duhovščina.
Na čelu monarhije je bil vladar tlatoani, 'on, ki govori'. Za to funkcijo je bil izglasovan in je bila
doživljenjska. Ponavadi je izhajal iz ene družine, vendar funkcija ni bila dedna, temveč so izvolili
najbolj pametnega, sposobnega, časti vrednega in zrelega moškega. Če je imel pokojni monarh
sina, ki je ustrezal pogojem, so izbrali njega. Vladarji so bili poligamisti, imeli so več žena,
vendar le ena žena je bila legitimna in ponavadi je njen najstarejši sin nasledil očeta. Če ni bil
noben izmed monarhovih sinov in vnukov primeren za vladarja, so ga izglasovali. Sprva so imeli
to funkcijo poglavarji družine, ki so se srečali na trgu in podali svoje predloge. Kasneje, ko je
mesto postalo večje, je imel to nalogo volilni kolegij, ki ga je sestavljalo 100 članov:
tecuhtlatoque-vrhovni dostojanstveniki, achcacauhtin-uradniki, kot predstavniki okrajev, vojaki
in tlenamacazque-duhovščina. Izvolitev vladarja je bila v rokah peščice. Volilno pravico so imeli
le vladajoči sloj vojakov, uradnikov, duhovščina. Sužnji, trgovci, obrtniki in pilli pa so bili
izključeni. Volivci so se med seboj pogovorili, si podali predloge in se dogovorili o najbolj
primernem kandidatu.
Vladar, njegova družina in otroci so bili oproščeni davkov. Živel je v palači teccalli. Bil je tudi
vrhovni vojaški poveljnik tlacatecuhtli. Bil je 'mati in oče' prebivalcem mesta. Skrbeti je moral za
red, varnost in pravičnost. Vladar je tudi skrbel za širitev imperija, gradnjo templjev in pomagal
pomoči potrebnim. Moctezuma I. je tako razdeljeval hrano in oblačila vsem prebivalcem,
Auitzotl pa je delil koruzo žrtvam poplave.49
Za vladarja so veljala posebna pravila, jedel je lahko le sam in nihče ga ni smel pogledati v oči.50
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2. 6. 1. 1 Vladarji
•

Acamapichtli ('Prgišče trsja') (1372-1391)
Princ iz tolteškega središča Culhuacan. Vladal je mirno, gradil mesto,
prekope, chinampas. V tem času močna sila Tepeneki, katerim Azteki
plačujejo tribut. Acamapichtli je pod Tepaneki osvojil pokrajino
Xochimilco, Cuernevaco, Toluco. Utrdil je mlado državo, igral
pomembno vlogo pri graditvi mesta in njegovih institucij. Kot vazal
Tepanekov je začel osvajalno politiko.51

•

Huitzilihuitl ('Kolibrijevo pero') (1391-1415/1416)

Huitzihuitl se je poročil z vnukinjo tepeneškega vladarja in tako
izboljšal položaj svojega ljudstva. Azteki so tedaj med drugimi vazali
uživali posebno mesto. Vladal je mirno, povečal je mesto in dogradil
svetišča. Izdal je zakone in odredbe za državo in bogočastje.
Nameraval je povečati pomen kraljestva. Azteki kmalu niso bili več
vazali, temveč zavezniki Tepenekov. Poroka s cuernevaško princeso in
vojaški pohodi proti Cuernevaci, bogati z bombažem, so prinesli
Aztekom gospodarski napredek. V vojni Tepenekov za Xaltocan so
leta 1395 za svoje zasluge dobili zemljo za poljedelsko rabo. Leta
1398 so osvojili Cuauhtinchan in leta 1411 Chalco.52
•

Chimalpopoco ('Kadeči se ščit') (1415/16-1426)
V tem obdobju so se življenjske razmere izboljševale, ljudje niso več
bivali v ilovnatih kočah, temveč so si postavljali hiše iz kamna.
Gospodarski napredek je bil zagotovljen. Pojavljati pa se je začel
problem onesnaževanja vode v laguni in potreba po izgradnji
vodovoda. Mesto se je že izoblikovalo, z religioznimi svetišči in
hišami iz kamna. Zemlja je bila zaradi rednega obdelovanja na
chinapas v celoti rodovitna. V tem obdobju je bila pomembna
operacija proti Texcocu, ki je moral plačevati davek Aztekom, dobili
pa so tudi novo zemljo.53
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•

Itzcoatl ( 'Kača iz obsidiana') (1426-1440)
Pod novo vladavino se je spremenil odnos do Tepanekov. Azteki so
uničili tepaneško gospostvo. Osvojili so še preostale kneževine v dolini:
Coyoacan, Xochimilco, Cuitlahuac, Cuernevaco, Tulo. Njegovo
mojstrsko delo je bilo podreditev Tepanekov in ustvaritev trojne zveze:
Tenochtitlan-Tlateloco-Texcoco.54

•

Moctezuma I. ('Razjarjeni knez') (1440-1469)
Moctezuma je bil tesno navezan na Cuernavaco, rojstni kraj svoje
matere. V njeni bližini, v Oaxtepecu, je dal postaviti svoje znamenite
vrtove. Leta 1446 so kobilice požrle celotno žetev, leta 1449 je sledila
velika poplava, zato je dal zgraditi jez. V njegovem času v letih od 14511454 je azteško cesarstvo padlo v dobo lakote, ki je sovpadala z vojno s
Chalki in gradnjo velikega templja. Moctezuma je med uboge ljudi delil
koruzne hlebce. Uvedel je 'cvetlične vojne', obredne boje namenjene
nabiranju vojnih ujetnikov za žrtvovanje bogovom. Začel je z azteško
osvajalno politiko (1458-1466). Osvojil je kraje Atotonilko, Chilapa,
Coixtlahuan, Oaxaca, Cempoala, Orizaba, Xiuhcoac, Tuxpan, Tepeaca.
Sto let po ustanovitvi mesta Tenochtitlan je obsegal azteški imperij
območje od Mehiškega zaliva do Tihega oceana ter na jugu do
Gvatemale.55

Karta 4: Azteški imperij (http//:encarta.msn.com//media 461517561/Aztec Empire.html).
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•

Axayacatl ('vodni obraz') (1469-1481)
Leta 1473 je rešil spor med Tenochtitlanom in Tlatelocom, slednji je
izgubil neodvisnost. Leto zatem je pokoril še Toluco. Leta 1478 je sledil
nov bojni pohod nad Taraske na območju današnjega Michoacana, ki pa
se je za Azteke končala s porazom. 56

•

Tizoc (1481-1486)
Po prihodu na prestol je brezuspešno skušal osvojiti Metztitlan. Do
javnih zadev je kazal malo zanimanja. V njegovem času so začeli
nadgrajevati Veliki tempelj. V času njegovega vladanja ni bilo skoraj
nobene vojne za večjo slavo Aztekov. Azteško kraljestvo je izgubilo
ravnotežje in podložna ljudstva so postala uporna.57

•

Ahuizotl (1486-1502)

Veljal je za vojaškega kralja. Najprej je pokoril uporna plemena. Nato
je osvojil Chiapo in Xilotepec. Leta 1487 je bil dokončan Veliki
tempelj. V njegovem času je bilo žrtvovanih največ ljudi. Ob
posvetitvi templja jih je bilo žrtvovanih več kot 80000 v štirih dneh.
Sledila je širitev imperija na zahod: Teloloapan, Alahuitzla, Oztoma in
s tem okrepil mejo s Taraski. V letih 1491-1495 je začel napad proti
pacifiški obali in osvojil A huitzotl, Oaxaco, Tehuatepec in leta 1500
še Soconusco na današnji meji med Mehiko in Gvatemalo. Poleg tega
je zgradil vodovod iz Coyoacana.58
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•

Moctezuma II. (1502-1520)
Zasedel je Nopallan, Zimapan, Oxitipan, Metztitlan ter zasedel vmesna
področja, ki še niso bila osvojena: Tototepec, Yopitzingo. Sledila je
osvojitev Achiotla, dveh trgovskih središč Yanhuitlan in Zozollan,
Teuctepec, Tlaxiaco, neuspešen pa je bil v Tlaxcali in Huexotzincu.59

•

Cuitlahuac (1520)
Je vladal le osem dni v času bojev s Španci. Bil je vodilni zagovornik
boja zoper Špance.60

•

Cuauhtemoc ('padajoči orel') (1520-1525)
Cuauhtemoc je simbol za zahajajoče sonce in velja za zadnjega
azteškega vladarja, ki je bil poražen s strani Špancev.

Vladarju je ob strani stal vrhovni svet. Sestavljali so ga štirje člani. Veliki dostojanstveniki so bili
ponavadi člani vladarjeve družine. Bili so vladarjevi svetovalci glede pomembnih odločitev npr.
vojnih napovedi. Prvi med njimi je bil Cihuacoatl ('Ženska kača'), ki je pomagal vladarju pri
vladanju. V času vladarjeve odsotnosti iz vojaških razlogov, ga je nadomeščal Chiuacoatl. Bil je
vrhovni sodnik, skrbel je za vladne in finančne posle. Njegova naloga je bila tudi organizacija
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vojaških ekspedicij, imenovanje nagrajenih vojakov in poveljnikov. Eden izmed
dostojanstvenikov je imel funkcijo tlaccatecatl, drugi tlacochcalcatl, tretji etzhuanhuanco in
četrti tillancalqui. Prvi je bil poveljnik vojske in drugi je bil odgovoren za orožarnico. Izmed njih
so pogosto izbirali vladarje.61
Obstajala je tudi večja posvetovalna skupščina tlatocan (državni svet), ki je imel od 12 do 20
članov.62
Na čelu okraja calpulli je bil calpullec. Za funkcijo je bil prav tako izglasovan in potrjen s strani
vladarja. Ponavadi so izhajali iz ene družine. Funkcija je bila doživljenjska. Ob sebi je imel svet
starcev ueuetque. Calpullec je bil oproščen davkov. Njegova naloga je bila, da je ščitil in varoval
prebivalce okrožja ter, da je nadziral obdelavo zemlje.63
Pod njim je bila skupina uradnikov calpixque, ki je nadzirala po 20, 40 ali 100 družin glede
plačila davkov in organizacije kolektivnega dela, kot so čiščenje in javna dela. Davkov so bili
oproščeni le dostojanstveniki, duhovščina, vojaki, pilli, otroci, sužnji, sirote in siromaki. 64
Sinovi višjega razreda so ob rojstvu dobili naslov pilli. Deležni so bili boljše izobrazbe v
calmecac namesto v lokalnih šolah. Calmecac so 'samostanske' šole. Obiskovali so jih lahko tudi
sinovi trgovcev. Življenje tu je bilo ostro nadzorovano, vključevalo je meditacijo, molitev, dolgo
bedenje, darovanja in očiščevalne kopeli. Skromen obrok hrane so dobili dvakrat na dan, opoldne
in ob polnoči. Občasno so dokazovali svojo pokornost tako, da so si rezali ušesne mešičke z
rezilom iz obsidiana, ali noge in roke s trni agave ipd.
Ko so dopolnili 20 in 22 let in če se niso poročili, temveč so se odločili za kler, so postali
duhovniki. Med pilli pa je vladar našel svoje uradnike, sodnike, ambasadorje.65
2. 6. 1. 2 Duhovščina
Cortez je bil ob prihodu v Tenochtitlan šokiran nad izgledom duhovnikov in jih je opisal:
Duhovniki so nosili dolgo črno suknjo ponavadi s kapuco, imeli so dolge lase do pasu, ali do
gležnjev, namazane s krvjo in zavozlane. Smrdeli so po žveplu ali po mrhovini.66
Vodilno vlogo je zopet imel vladar tlatoani. Njegova vloga je bila vodenje letnega rituala bogu
dežja Tlalocu in prisotnost na žrtvovanjih. Duhovnik tlamacazqu je lahko postal pripadnik
kateregakoli družbenega sloja, vendar najvišje so bili pripadniki višjega sloja. Takoj za vladarjem
sta bila dva glavna duhovnika quetzalcoatl totec tlamacazqui in quetzalcoatl Tlaloc tlamacazqui.
Sledil je Mexicatl Teohautzin nadzornik žrtvovanj in upravnik šole calmecac. Njegova
pomočnika Huitznahua Teohuatzin in Tecpan Teohautzin sta upravljala s preostalo duhovščino,
ki so vodili templje ter upravljali posest templja teopantlalli. Vseh duhovnikov je bilo okoli 400,
vsak je imel enega boga, ki mu je služil. Obstajale so tudi ženske duhovnice ciuatlamacazqui.
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Nekateri duhovniki so bili tudi vojaki, njihova naloga je bila, da so nosili podobo božanstva ter
izvajali potrebna žrtvovanja ujetnikov med vojaškim pohodom.67
Nekateri duhovniki so se ukvarjali s slikanjem in pisanjem kodeksov. Posebno znanje je bilo
potrebno za branje in interpretacijo koledarja v povezavi z astronomijo. Potovanje Sonca je bilo
namreč ključnega pomena za določanje praznikov. Drugi duhovniki so imeli funkcijo prerokov in
interpretatorjev različnih videnj. Pomembno vlogo so imeli duhovniki učitelji tlamatini.68
Religija
V azteški religiji najdemo elemente politeizma, šamanizma in animizma. Značilno za Azteke je,
da so pogosto prevzeli bogove tujih, osvojenih narodov. Vsak bog je imel tempelj v
Tenochtitlanu. Vera je imela velik vpliv na družbeno življenje. Vsak družbeni sloj je namreč
častil svoje bogove in imel svoje praznike.69
Najpomembnejša božanstva
Tezcatlipoca ('zakajeno zrcalo')
Je večno mladi in vsemogočni bog nočnega neba. Zaščitnik čarovnikov in čarovnic. Prikazovali
so ga kot jaguarja.
Tonatiuh ('on, ki naredi dan')
Je bog sonca, ki velja za vir življenja. Njegov simbol je bil sončni disk. Častili so ga predvsem
vojaki, katerih naloga je bila, da so priskrbeli ujetnike, katere so žrtvovali Tonatiuhu.
Huehueteotl ('staro, staro božanstvo')
Je bog ognja. Velja za eno starejših božanstev v Srednji Ameriki. Glavna naloga duhovnikov v
templjih je bila, da so vzdrževali žrtveni ogenj. Ogenj je ugasnil le v zadnjih urah leta, obuditev
plemena je pomenila obnovo časa. Huehueteotl je upodobljen kot star mož, ki je nosil žerjavico
na svojem hrbtu.
Tlaloc ('tisto, ki leži nad površjem Zemlje')
Je bog dežja. Pomen božanstva je nejasen, izraz je verjetno povezan z besedo tlalli, kar pomeni
'zemlja' in pripona oc, kar pomeni 'nekaj ležeče nad površjem', zato je bil Tlaloc prvotno verjetno
božanstvo zemlje. Tlaloc je utelešen z naglavno masko iz perja čaplje, s koruznim steblom v roki.
Chalchiuhtlicue ('ona s krilom iz žada/nefrita')
Je boginja vode ter zaščitnica izvirov, studencev, rek, jezer in morja. Včasih jo prikazujejo kot
sestro boga Tlaloca. Chalchiuhtlicue je utelešena kot ženska oblečena v zeleno krilo.
Quetzalcoatl ('kača s krili')
Prikazan je kot kip zvite kače okrašene s perjem, ki se dviga nad simboli Zemlje in Tlaloca.
Prikazuje približujočo nevihto, ki bo prinesla dež. Veljal je za patrona calmecac šole.
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Huitzilopochtli ('Kolibri juga')
Je bog zaščitnik Mehikov. Kolibri je simbol iz najstarejše dobe Mehike. Zaradi nežnosti in
majhnosti so ga povezovali s kultom žrtve. Prikazovali so ga , kako s kljunom srka kri žrtve. Ker
se pojavlja v deževni dobi, je postal simbol za dež. Ponovno rojstvo Huitzilopochtlija v
Coatepecu pomeni ponovno rojstvo ter spremembo božjega bistva. Bog spremeni bivanje od
zemeljskega boga v božanstvo sonca. V vlogi boga sonca ga simbolizira sinje modra barva in jug.
Kolibrijski element v imenu utelešuje padle vojake. Menili so, da v podobi ptiča spremljajo sonce
na dnevni poti. Tako postane Huitzilopochtli božanstvo vojne. 70
2. 6. 1. 3 Vojaki
Vrhovni poveljnik vojske je bil vladar tlatoani. Za njim so bili štirje dostojanstveniki tlaccatecatl,
drugi tlacochcalcatl, tretji etzhuanhuanco in četrti tillancalqui, ki so imeli vlogo upravljanja
vojske. Vojak je bil lahko pripadnik višjega sloja ali navaden človek, vendar so bili ponavadi
sinovi dostojanstvenikov uspešnejši, ker so bili šolani. Vojaški trening se je začel že v času
šolanja. Učili so jih rokovanja z orožjem, prijemov, discipline in jih poučevali o zgodovini,
preteklih bitkah in vojaški hierarhiji. Prvi stik z vojskovanjem so dobili s tem, da so lahko nosili
tovor vojakov.
Najvišja vojaška reda sta bila otontin in cuauhchique. V njiju so bili sprejeti le najboljši, tisti, ki
so zajeli večje število ujetnikov oziroma tisti, ki so opravili vsaj 20 hrabrih dejanj. Člana teh dveh
vojaških redov sta bila tudi vojaška poveljnika tlaccatecatl in tlacochcalcatl. Vojaki so nosili
oblačila primerna njihovemu redu. Oblačila so bila iz živalske kože. Imeli so posebne privilegije,
v vladarjevi palači so lahko nosili bombažna oblačila in sandale, pili v javnosti, imeli priležnice
in večerjali v palači. Ob žrtvovanju zajetih ujetnikov so jedli meso iz rok ali stegen žrtev.

Slika 8: Azteški vojaki (http://libertalia.iespana.es/libertalia/images/aztecas.jpg).
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V tem času ni bilo stalne vojske. Osnovna vojska je štela 8000 mož. V Tenochtitlanu je moral
vsak okraj calpultin dati 400 mož. Na oddaljeno vojskovanje je šlo 25 enot, to je okoli 200000
mož in nosači, ki so tovorili orožje in hrano.
Na pot so se najprej odpravili izvidniki in duhovnik. Nato so se dan zatem odpravili vojaki
prestižnih enot skupaj z tlaccatecatl in tlacochcalcatl. Nato so v dolgih kolonah v valovih sledili
preostali vojaki iz Tenochtitlana, ter zavezniških mest Tlateloco, Tetzcoco, Tlacopan idr. 71
Cvetlične vojne in žrtvovanje
Med Azteki je bilo prisotno praznoverje. Vse nesreče npr. lakoto so pripisovali jezi bogov. Azteki
so verjeli, da če bodo bogovom žrtvovali več človeških src, jim bodo bogovi nudili hrano.
Da bi Moctezuma I. pokril vse večje potrebe po človeških žrtvah bogovom, je izvajal redne
oborožene pohode v mesta v dolini Puebla-Tlaxcala (kraja Huexotzinc, Tlaxcala), da bi si
zagotovil trajno zalogo vojnih ujetnikov. Njegov cilj ni bil pokoritev ljudstev, boji so bili
dogovorjeni. Oba nasprotnika sta želela priti do vojnih ujetnikov namenjenih za žrtvovanje in
pomiriti bogove ter si zagotoviti zmage v vojnah in dobre letine. Boji pa so bili tudi vaja za
bojevnike. Te obredne boje so imenovali 'cvetlične vojne'.
Moctezuma je določil, da je vojna poglavitno opravilo Aztekov. Moški, ki se ni udeleževal
vojskovanja, ni imel pravice do privilegijev plemičev in vojakov: ni smel nositi bombažnih
oblačil ali piti kakava. Veljal je za pripadnika nižjega stanu.72
Ujetniki določeni za žrtvovanje so bili 'otroci sonca'. Za tolažbo ob svoji nesreči so dobili piti
sveto pijačo pulque. Kot bogu posvečene so jih v Tenochtlanu sprejeli s posebnimi častmi.
Postavili so se pred podobo boga Huitzilopochtlija, se dotaknili s prsti in jo nekaj drobcev
pojedli. Nato so jih privedli pred vladarja, kateremu so se poklonili kot predstavniku boga na
zemlji.73

Slika 9: Žrtvovanje (http://www.scielo.cl/fbpe/img/atenea/n493/06fig26.jpg).
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Ujetnike so oblekli v posebna oblačila s peresi na glavah, obraz so jim namazali s kredo in
ustnice temno obrobili. Veliki duhovnik je ujetnika privezal na okroglo kamnito ploščo. Kot
orožje je dobil ščit in lesen kij, opremljen s peresi ter štiri lahke lesene krogle. Njihovi
nasprotniki so bili člani jaguarjevega in orlovega vojaškega reda. Njihovi kiji so bili opremljeni z
bodicami iz obsidiana. Eden za drugim so morali napasti ujetnike, ponavadi je ujetnik odpovedal
že pri prvem. Nato so jih žrtvovali in njihova srca darovali bogu. Po žrtvovanju so duhovniki
mrtvecu odrli kožo. Duhovniki so morali dvajset dni nositi kože ubitih ujetnikov. Bojevnik, ki je
ujel sovražnika, je moral po žrtvovanju napolniti zeleno skodelo s krvjo žrtve in navlažiti ustnice
kamnitih idolov.74
Ljudi pa niso žrtvovali le bogu Huitzilopochtliju. Žrtve bogu ognja so tako sežigali, bogu dežja
utapljali, bogu lova prebadali s puščicami.75
2. 6. 2 Trgovci
Veliki trgovci pochteca pa so se ukvarjali s trgovino na daljše razdalje. Organizirali in vodili so
karavane iz Tenochtitlana na Pacifiško obalo ter v Mehiški zaliv, kjer so prodajali domače
izdelke kot so oblačila, odeje, zlatnino, uhane iz obsidiana in bakra, nože iz obsidiana, zelišča,
škrlatno barvo in uvažali luksuzne predmete, kot so školjke, kože jaguarja in pume, žad, papige,
smaragde.76
Vse dobrine niso bile lokalnega izvora, temveč iz oddaljenih tropskih krajev in bližnjih višavij.
Začetek trgovine na dolge razdalje sodi v 1380. leto. Trgovina je doživela razcvet v 15. stoletju.
Ločevali so štiri tipe pochteca: tlatlani so bili trgovci s sužnji, tencunenenque so bili osebni
vladarjevi trgovci, naualoztomeca so bili trgovci-vohuni na sovražnikovih območjih ter
pochtecatlatoque vodje pochteca, ki so svetovali mlajšim trgovcem. Za razliko od trgovine z
lokalnimi dobrinami, je trgovina na daljše razdalje izginila kmalu po prihodu Špancev. Peresa
tropskih ptic, kože in drage kamne, ki so imeli za Azteke veliko vrednost, Špancev niso zanimali.
Trgovali so z Mehiškim zalivom, rudarskimi območji (Hidalgo, Queretaro, Zacatecas,
Durango).77
Veliki trgovci so trgovanje pogosto združevali z diplomatskimi nalogami. Trgovci so prinašali
podatke o tujih mestih, s pomočjo katerih je bilo lažje vdreti na ta ozemlja. Ponavadi so potovali
ponoči. Obiskovali so pokrajine sovražnih plemen in neosvojenih ozemelj. Tam so si prisvojili
nošo in jezik domačih prebivalcev in tako prikrili svoj izvor. 78
Na tržnicah so majhni in srednji trgovci prodajali tako dragulje, zlato, srebro kot sužnje, oblačila,
čevlje, vrvi, posode, tekočo smolo, zdravilne rastline, tobak, kože ter živali (race, zajce, purane,
divjačino, ribe, pse), sol, barve, sadje, med, koruzo, kakav, zelenjavo (fižol, čebulo, sladki
krompir, paprike, …).79
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Ženske so prodajale kakav, pogače in močnik iz koruze, jedi iz paradižnika in paprike, kuhano
meso. Moški so na trgu prodajali koruzo, med, preproge.80
Tržnica je bila v bližini glavnega templja. Namenjena je bila izmenjavi materialnih dobrin.
Glavna tržnica je bila v Tlatelocu, druga pa je bila v Tenochtitlanu, na današnjem glavnem trgu.
V mestu so bili tudi številni manjši trgi. Tržnica je bila zbirališče velikega števila ljudi, zbralo se
jih je tudi do 40000 - 50000.81

Slika 10: Tržnica (Gruzinski, str. 64).
Kokvistador Bernal Diaz del Castillo je opisal tržnico v Tlatelocu:
Poglavarji, ki so nas spremljali, so nam pokazali vseh vrst trgovskega blaga, ločeno razporejeno
na posameznih prostorih. Lahko bi začeli prodajalci zlata, srebra in dragih kamnov, pa
nadaljevali s kramarji, ki so ponujali peresa, tkanine in uvezene rute, pa tudi sužnje obeh spolov
kot trgovsko blago…Potem so bili tam trgovci, ki so prodajali na roke tkana oblačila, bombaž in
sukanec, drugi spet so trgovali s kakavom… Tam so bili možje, ki so prodajali blago, vrvi in
čevlje iz vlakna agave henequen, kot tudi korenine te agave, ki so zelo sladke. Za vse blago so bili
na trgu čisto določeni prostori. Spet drugje je bilo mogoče kupiti delno strojene, delno nestrojene
kože jaguarjev, levov, divjačine in drugih živali.82
Z blagom so trgovali na menjalni način. Namesto denarja so uporabljali kakavova zrna, zlato,
peresa tropskih ptic, bombažna pregrinjala quachtli in z majhnimi bakrenimi noži v obliki črke T.
Na razpolago so bili tudi z zlatim prahom polnjeni gosji tulci. Po debelini in dolžini tulcev so
računali vrednost trgovskih predmetov.83
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Trgovci so živeli v svojih okrajih, se med seboj poročali, verovali v svoje bogove.V mnogih
pogledih so imeli posebne pravice, v lasti so imeli zemljo, nekateri so smeli pošiljati otroke v
šole, določene za vladarski razred. Imeli so svoja sodišča.84
2. 6. 3 Rokodelci
Rokodelci so predstavljali številčen razred. Živeli so v svojih okrajih
in imeli svoje navade. Med njimi so bili pomembnejši zlatarji,
draguljarji, tkalci, izdelovalci mozaikov. Imenovali so se tolteca.
Nomadsko pleme Aztekov leta 1325 med člani ni imelo obrtnikov.
Verjetno gre za ljudi, ki so se kasneje priključili plemenu. Nekateri
so delali na vladarjevem dvoru, drugi doma. Vsako delavnico so
sestavljali izključno člani družine. Bili so dobro plačani, vendar niso
imeli želje, da bi se povzpeli po družbeni lestvici navzgor. Tako kot
trgovci so plačevali davke in bili oproščeni dela na poljih.85

Slika 11: Rokodelci (Gruzinski, str. 66).
2. 6. 3. 1 Kamnoseštvo
Iz kamna so izdelovali orodje. Najbolj pogosto so uporabljali obsidian.
Iz njega so izdelovali rezila, nože, strgala, dleta, kopja. Uporabljali so
tudi ametist, turkiz, žad, kristal, školjke. Izdelovali so mozaike in
velikanske kipe iz bazalta.86

Slika 12: Maska (http://www.latinamericanstudies.org/).
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2. 6. 3. 2 Lončarstvo
Ukvarjali so se tudi z lončarstvom. Lončarstvo se je v Mehiki
razvilo skupaj s podeželskim kmečkim življenjem. Posode in
figure so izdelovali ročno. Kose gline so na tanko zgladili in
nato oblikovali. Azteki niso razvili steklarstva ali
keramičarstva. Za azteško lončarstvo je bilo značilno: tanki
robovi, simetričnost, smetanasta in rdeča barva. Posode so
okrašene z geometrijskimi liki, v 16. stoletju so začeli
upodabljati motive iz narave: cvetje, ribe in druge živali. Poleg
tega so izdelovali tudi religiozno posodje za potrebe templjev:
vaze, gorilnike za kadilo ipd. 87

Slika 13: Vaza (http://www.latinamericanstudies.org/).
2. 6. 3. 3 Pletarstvo
Iz trsja, palmovih listov ali listov agave so pletli košare za hrambo hrane, žita ali dragocenosti ter
za pobiranje pridelkov in ulova. Večje kvadratne ali pravokotne košare so uporabljali za hrambo
obleke. Iz trsja so pletli tudi predpražnike in sedeže.88
2. 6. 3. 4 Kovinarstvo
Azteki so izdelovali nakit iz zlata v kombinaciji z žadom, turkizom in kristalom. Obdelave zlata
in izdelave nakita so se naučili od Mixtekov iz Oaxace. Prva in najbolj razvita središča obdelave
kovin so bila namreč razvita na Pacifiški obali, Guerrero in Michoacan med Mixteki.89

Slika 14: Azteški nakit (http://www.latinamericanstudies.org/).

87

Townsend, The Aztecas 184.
Prav tam 180.
89
Prav tam 186.
88

37

2. 6. 3. 5 Tekstilna obrt
Oblačila so izdelovali iz vlaken agave maguey ali henequen. Ta material je bil trd in neudoben.
Stil oblačil je bil enak za bogate in revne, moške in ženske. Oblačila so se razlikovala po
materialu, tehniki pletenja ter ornamentih, ki so krasili oblačila. Azteki niso poznali krojenja
oblačil. Blago so barvali z barvami pridobljenih iz gline (modre in oker) ali rastlin. Rdečo barvo
so pridobivali iz določenih insektov, ki so živeli na območjih poraščenih s kaktusi. Vijolično
barvo pa so pridobivali iz izločkov obalnih mehkužcev. Blago so krasili geometrijski vzorci ter
podobe živali in rastlin. Posebnost izdelovalcev oblačil je bila uporaba peres tropskih ptic. Peresa
so pričvrstili v blago v teku pletenja. Ta oblačila so bila rezervirana za višje razrede. Oblačila so
se razlikovala glede na socialni status in funkcijo.90

Slika 15: Naglavno pokrivalo Moctezume (http://www.latinamericanstudies.org/).
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2. 6. 4 Preprosto ljudstvo
Večina prebivalstva je predstavljal sloj svobodnjakov macehualli. Imeli so svojo hišo in zemljo,
ki so jo obdelovali. Bili so svobodnjaki. Njihovi otroci so obiskovali lokalne šole. Moški so imeli
pravico glasu na lokalnih volitvah. Plačevali so davke. Imeli so možnost vzpona po družbeni
lestvici navzgor zlasti, če so se izkazali pri vojskovanju. Zemlje jim nihče ni mogel vzeti, razen
če so bili kaznovani za kriminalno dejanje ali žalitev in postali sužnji.91
Večina se je ukvarjala s poljedelstvom. Na plavajočih vrtovih chinapas so gojili koruzo,
zelenjavo in cvetje. Drugi so se ukvarjali z ribolovom in lovom divjih ptic. Imeli so preprosto
orodje: palico, mrežo, lok.92
Poleg tega je obstajal še razred tlalmaitl. Bili so svobodni, vendar niso imeli lastne zemlje. Živeli
so na tuji zemlji in v zameno so plačevali rento lastniku v pridelkih ali z delom.
2. 6. 5 Sužnji
Tlacotli niso bili svobodni, temveč so bili last gospodarja. Za delo niso bili plačani, so pa imeli
prenočišče, obleko in hrano. Delali so kot služabniki, na polju ali v trgovskih karavanah. Ženske
so tkale, šivale in krpale oblačila, bile pa so tudi priležnice. Lahko so varčevali denar, posedovali
lastnino, kupili zemljo, hišo, celo sužnje ter se lahko poročali s svobodnjaki. Niso plačevali
davkov in opravljali vojaške službe. Suženjstvo je bilo lahko le začasno. Številni so bili
osvobojeni po smrti gospodarja, če so pribežali na dvor, lahko so se odkupili z denarjem ali pa so
si našli nadomestilo (drug član družine). Med sužnji so bili vojni ujetniki, ki so ponavadi končali
na žrtvenem kamnu. Poleg tega ljudje, ki so bili kaznovani za kriminalna dejanja in zločine (npr.
kraja v templju ali na dvoru, zarota proti vladarju). Najbolj številni pa so bili prostovoljni sužnji,
ki so se sami prodali (prostitutke, pijanci, brezposelni). Prodaja sužnjev je bila nadzorovana.
Praviloma gospodar ni prodajal svojih sužnjev, razen če so bili leni in pokvarjeni. Če so sužnja
prodali trije gospodarji, je bil naslednjič lahko kupljen za žrtvovanje, kar je bila redkost.93
Sužnji so se lahko poročili po svoji volji, potomci so ob rojstvu dobili pravice svobodnega
državljana.94
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3. KOLONIALNO OBDOBJE
3. 1 Konkvista
3. 1. 1 Vzroki za osvajanje
Španski kralj in kraljica Ferdinand in Isabella sta menila, da bi z bogastvom postala Španija
močnejša država v Evropi. Če je Španija želela ohraniti premoč na morju, je potrebovala velika
bogastva. Misijonarji so se odpravili na pot, da bi oznanjali evangelij oziroma širili krščansko
vero. Menili so, da bodo rešili duše Indijancev. Konkvistadorji so tako služili Bogu in kralju,
predvsem pa so hrepeneli po bogastvu, višjem socialnemu statusu ter slavi. Na pot so se
odpravili, da bi našli zlato, dragulje oziroma, da bi obogateli. V njihovem duhu sta bila zlato in
slava prva.95
3. 1. 2 Hernando Cortez (1485-1547)
Rodil se je leta 1485 v obubožani plemiški družini v kraju Medellin v Španiji.
Njegovi starši so želeli, da bi se izšolal za odvetnika, Hernando pa se je
navduševal nad vojaško službo in hrepenel po plovbi in bogastvu. Z 19. leti je
leta 1504 odšel na Hispaniolo kot poljedelski priseljenec, kjer je živel 7 let.
Obdeloval je zemljo in gojil ovce in konje. Tu se je izkazal v sporih in
spopadih priseljencev z indijanci. V tem času se je spoprijateljil z Diegom
Velazquezom.

Slika 16: Portret Hernanda Corteza (http://www.wilsonsalmanac.com/aztecs_and_cortes.html).
Leta 1511 so začeli pripravljati ekspedicijo na Kubo pod poveljstvom Diega de Velasqueza.
Cortez je postal njegov osebni tajnik. Na Kubi je preživel 8 let. Velasquez je postal guverner
Kube. Cortez se je ukvarjal s kmetovanjem in rudarjenjem. V nekaj letih je začel Velasquez
pošiljati odprave proti zahodu.
8. februarja leta 1517 je poslal Francisca Fernandeza de Cordobo raziskovat Yukatan. Cordobo je
vihar zanesel s poti. Celinski Indijanci so jih pregnali s točo kamenja in puščic. Nato so obpluli rt
polotoka in v Campeche v jugovzhodnem delu Mehike zopet naleteli na indijansko sovražnost,
zato so se vrnili na Kubo. Cordoba je za posledicami ran umrl.
1. maja leta 1518 je Velasquez poslal na pot drugo odpravo, na čelu katere je bil Juan de Grijalva,
da nadaljuje Cordobova odkritja. Pluli so navzgor ob obali Yukatana, obšli rt Catoche, dalje v
Mehiški zaliv. Na območju današnje dežele Tabasco je naletel na Indijance, ki so se bili
pripravljeni pogajati. Razkrili so jim, da je v notranjosti dežela Mexico z velikimi zalogami zlata.
Oba, Cordoba in Velasquez, sta pričala o odkritju nove civilizacije in njenega bogastva, zato so
se začeli pripravljati na večjo odpravo s Hernandom Cortezom na čelu.96
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3. 1. 3 Odprava
Priprave so trajale štiri mesece. Pred odhodom so ladje nabirale može in potrebne zaloge.
Posamezne ladje so bile v tako slabem stanju, da so bile potrebne popravila in so se ekspediciji
priključile kasneje. Cortez je poslal ladjo pod poveljstvom Pedra Gonzalez de Trujilla na Jamajko
nakupit meso in kruh za potrebe odprave. Pred odhodom je Cortez s tremi ladjami odplul
zahodno vzdolž južne obale do pristanišča Macaca, kjer so nakupili zaloge hrane. V času, ko je
bil Cortez v Macaci, se je vrnil Grijalva, zato se je Cortez bal, da bi Velazquez preklical tretjo
odpravo. Cortez je bil posvarjen, da Velasquez razmišlja, ali bi za vodstvo odprave izbral koga
drugega, zato je skrivaj odpeljal ladjevje na jug Kube v Santiago de Cuba. Cortez je s preostalo
ladjo plul ob južni obali Kube v Trinidad, kjer je dokupil zaloge in dve ladji, prva je bila last
Alonsa Guillena in druga Juana Nunez Sedeno. Nato je plul dalje, obplul je zahodni del otoka in
prispel do Havane, kjer je dopolnil zaloge.97
8. februarja leta 1519 se je 11 ladij sestalo na severni obali (rt San Antonio) in izplulo iz
kubanskih voda.
Ladje so bile majhne, največja je imela 100 ton, tri od 60 do 80 ton, ostale pa so bile manjše.
Posadka je štela 550 vojakov, 16 konj, 14 topov . Na ladjah je bilo 11 obrtnikov: tesarji, kovači in
podobno.
Naslednjih 5 tednov plujejo proti otočku Cozumel vzhodno od Yukatana. Cortez je na otoku
Cozumel rešil španskega brodolomca Jeronima de Aguilara, ki je bil suženj indijanskega
poglavarja in je tekoče govoril jezik Majev.
Nato so nadaljevali proti Tabascu, kjer se je Griljava pred letom dni srečal s prijateljskimi
Indijanci, da bi dopolnili zaloge hrane in vode. Vendar tokrat niso bili prijateljski in vnel se je boj
med majhno Cortezovo vojsko in 12000 Indijanci. Razmerje sil je bilo 30:1, v prid Indijancev.
Vendar so se boji končali z zmago Špancev, zaradi boljše vojaške taktike in orožja (jekleni meči,
muškete in topovi proti sulicam in kopjem). Indijanci so prisegli zvestobo Cortezu in postali
krščanski podložniki. Tu je Cortez spoznal Dono Marino oziroma La Malinche, ki je bila njegova
tolmačica in svetovalka v zadevah domorodcev.
Nato so preiskali zahodno obalo polotoka ter se ponovno usmerili proti severu proti današnjemu
Vera Cruzu . 22. aprila leta 1519 so se izkrcali na celini. 30 mož je umrlo zaradi mrzlice in ran, ki
so jih pridobili v Tabasku.98
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Karta 5: Cortezova pot
(http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth3618/images/cortezs_route.jpeg).
3. 1. 4 Srečanje z Indijanci
Azteki so verjeli, da se bo nekega dne iz vzhoda vrnil njihov bog Quetzalcoatl, ki naj bi bil
belopolt in bradat, z nadnaravnim orožjem in bo zahteval nazaj svoj prestol.99
Azteški kralj Moctezuma je imel vohune, ki so mu poročali o ladjah, številu oborožencev. Po
opisu so ustrezali izgledu boga Quetzalcoatla.
Moctezuma je zato Špancem poslal darila, kot so kolute zlata, srebra, drage kamne, bombaž in
izdelke iz perja ter živež: divjačina, pečeni ptiči, kruh, sadje in čutare čokolade.100
Vedenje o bogastvu in obstoju velike civilizacije v notranjosti je Corteza gnalo v notranjost,
odločil se je, da bo osvojil azteško prestolnico. Da bi zagotovil enako odločnost pri drugih, je dal
pred odhodom v notranjost potopiti ladje in jim odvzel možnost vrnitve na Kubo.101
Na Corteza so se pred odhodom v notranjost obrnili pripadniki indijanskega plemena Totonakov
in se pritoževali zaradi nevzdržnih bremen azteški državi. Cortez je nameraval to izkoristiti v svoj
prid in pridobiti na svojo stran še druga nezadovoljna indijanska plemena. S 400 možmi, 15 konji
in 16 topovi se je Cortez odpravil na 200 milj dolgo pot v notranjost. Za obrambo je v Veracruzu
pustil le majhno posadko. Totonaški Indijanci so jih oskrbeli s 100 nosači 40 vojščaki. Najprej so
se napotili v Tlakskalo, kjer naj bi dobili nove zaveznike.
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Cempoalo so zapustili sredi avgusta leta 1519 in v 14 dneh prestopili meje Tlakskale.
Tamkajšnjih prebivalcev Azteki niso nikoli podjarmili. Vneli so se boji in Španci so bili zopet
zmagoviti, prebivalci Tlakskale pa njihovi zavezniki.
Moctezuma je povabil Špance v Tenochtitlan. Predlagal jim je pot prek Cholule. Tlakskalski
zavezniki so posvarili Corteza, da je potovanje skozi Cholulo past. Cholulci so ugovarjali
navzočnosti Tlakskalcev, njihovih sovražnikov, zato so Španci odšli v mesto sami. Cortez je
pravočasno spoznal zaroto. Sledil je pokol Indijancev v Choluli.102
1. novembra leta 1519 so odrinili iz Cholule. Njihova pot je šla med zasneženima ognjenikoma
Popocatepetl in Ixtaccihuatl, ko se jim je odprl pogled na mehiško kotlino.
Spustili so se po zahodnem pobočju ter nadaljevali pot mimo mesta Cuitlahuac, jezera Chalco in
Xochimilco do mesta Iztapalapa in Mexicaltzingo pri jezeru Taxcoco ter dalje proti mestu
Tenochtitlan. Spremljali so jih glasniki kralja Montezuma.
Pri kraju Acachinanco je Corteza pričakala množica Indijancev. Dobrodošlico jim je izkazal tudi
kralj Moctezuma in jih pospremil do mestnega središča, kjer naj bi prenočevali. Španci so
vstopili v mesto 8. novembra leta 1519. V mestu so ostali sedem mesecev, do 30. junija leta
1520. V naslednjih dneh so raziskovali mesto in pridobivali podatke o njem.103

Slika 17: Srečanje
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(http://www.loc.gov/exhibits/kislak/kislak-

3. 1. 5 Boji med Azteki in Španci
Cortez se je odločil, da bo ujel cesarja in tako pridobil gospostvo nad Azteki. Moctezuma pa bo
ostal vladar le po imenu. Prisilili so ga, da je prisegel zvestobo španskemu kralju. Vendar Cortez
je z enim dejanjem izgubil vse upe, da si na miren način pridobi azteško prebivalstvo, uničil je
kamnite malike, kar je bilo bogoskrunsko dejanje. Azteki so bili tik pred tem, da se uprejo. Hkrati
je glasnik sporočil, da so prispele sile iz Kube, da obračunajo z uporniki. Cortez se je odpravil na
obalo. Mnogo vojakov iz kazenske kubanske odprave je prestopilo na njegovo stran, kar je trikrat
okrepilo špansko vojsko.104
V noči 28. maja leta 1520 je Cortez napadel in demoraliziral nasprotnikov tabor. 24. junija leta
1520 opoldne so Španci ponovno vstopili v azteško prestolnico. Vrnil se je z več kot dvakrat
večjim številom mož.105
25. junija leta 1520 so bili Španci napadeni. Tega dne je bilo 80 do 90 žrtev, naslednjega dne 60
do 70. Moctezuma je skušal pomiriti svoje ljudstvo, vendar to se je 27. junija dvignilo nadenj in
ga kamenjalo, tako da je podlegel ranam tri dni kasneje. 28. junija so se Španci s spremstvom
3000 zaveznikov iz Tlaxcale po poldnevnem boju zavojevalci/napadalci poraženi umaknili v
svoje četrti. Indijanci se niso bili pripravljeni pogajati, dokler sovražnika ne preženejo. Cortez je
dal zažgati ponoči 300 hiš.106
30. junija leta 1520 se je vojska po polnoči pritihotapila iz palače, da bi se umaknili iz mesta.
Kmalu so zaslišali alarm, duhovniki so udarjali po bobnih in mesto je oživelo. Množica kanujev
je plula proti cesti na nasipu, po kateri so se umikali Španci. Želeli so jim preprečiti umik.
Indijanci so metali puščice, sulice, kopja in kamenje. Pobitih je bilo ogromno Špancev, ali so se
utopili, drugi pa so kasneje končali na žrtvenem kamnu. Španci so to noč imenovali 'La noche
triste' oziroma 'žalostna noč', ker je izgubilo življenje ogromno Špancev.107

Slika 18: La noche triste (http://www.calstatela.edu/orgs/mecha/nochepart7.htm).
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Obstajajo različni podatki o številu žrtev. Po podatkih naj bi Cortez izgubil 2/3 oziroma 700 mož,
po drugih podatkih naj bi v bojih umrlo okoli 800 Špancev, to je 65 %. Na drugi strani naj bi v
bojih umrlo od 2000 do 4000 Indijancev. Številke žrtev se gibljejo tudi do 1170 padlih Špancev
in 8000 indijancev. Poginilo je 70 % konj, to je od 45 do 56 od 80 konj. Lokacija bojev ni bila
ugodna za ježo. Kar se tiče terena, so bili v prednosti Indijanci v kanujih. Vendar je bila
oborožitev Špancev neprimerno boljša. Indijanci so imeli bows in throwing spears, medtem ko so
bili Španci oboroženi z meči in kopji. Španci so imeli boljšo taktiko in borbeno moralo. Indijanci
niso bili navajeni totalne vojne, medtem ko Španci niso nikoli hodili po mestu neoboroženi.108
Cortez se je začel takoj pripravljati na napad na Tenochtitlan. Priprave so trajale deset mesecev.
Za smer napada so določili Tlaxcalo. Smer ni bila določena slučajno. Namreč severne in
severozahodne obale jezera so bile manj poseljene kot tiste na jugu in jugozahodu. Cortez je
poslal v Vera Cruz po okrepitve, poslali so mu le sedem mož. Kasneje je v Vera Cruz priplulo še
6 ladij s 1075 možmi, ki so se prav tako priključili Cortezu. Cortez je na svojo stran pridobil še
6000 mož iz Tlaxcale.
Pred ponovnim napadom na Tenochtitlan je moral Cortez obnoviti bojeviti duh svojih vojakov,
zagotoviti vez z Vera Cruzom ter izgradnjo ladij, ki so bile ključnega pomena za kasnejše uspehe.
Cortez je za premoč potreboval pomorsko premoč. Potreboval je ladje, kar je odpiralo dve
vprašanji: kdo bo naredil ladje in kako bodo to prikrili Indijancem. Moctezumi so rekli, da so
namenjene za užitkarske izlete po jezeru. Po ukazu Corteza septembra leta 1520 naj bi zgradili 13
ladij iz borovega in hrastovega lesa. Za gradnjo je bilo zadolženih 14 mož pod vodstvom Martina
Lopeza. Za izgradnjo so potrebovali le 5 mesecev. Pri delu so jim pomagali tudi domačini. Ladje
so merile v dolžino med 12 in 14, 5 metrov. Štiri ladje so lahko sprejele 300 mož in tri do štiri
konje.109
28. aprila leta 1521 je napadel mesto. Njegova taktika je bila, da Aztekom pretrga zveze s celino.
Armado je razdelil na tri dele: prvo ob dohodu na nasip od Tacube do Tenochtitlana, drugo v
Coyoacanu nasproti drugemu nasipu in v bližini Ixtapelape, s čimer je bil zastražen tretji dostop
do mesta. Uporabljali so taktiko parnega valjarja. Zavzeli so mostove in okoliške hiše. Odpor je
bil močan, zato so Španci počasi napredovali.
Vzroki za uspehe Špancev so bili v tem, da so Španci imeli puške in konje. Indijanci do takrat še
niso videli konja in so jih imeli za eno z jahačem. Premoč na vodi so jim omogočile brigantine
(majhne dvojamborne jadrnice). Španci so imeli številne zaveznike med indijanskimi plemeni
npr. Tlakskalce in tako izenačili prvotno številčno premoč Aztekov.110
Cortez je poleg tega pretrgal oskrbo z vodo iz Chapultepeka. Sledilo je bojevanje, Azteki so se
bojevali do zadnjega moža, zdržali so 80 dni. Na otoku je razsajala bolezen, lakota, mesto je bilo
razdejano, palače porušene. 13. avgusta leta 1521 je bil vladar Cuauhtemoc ujet. Zmaga je bila
Cortezova.111
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3. 2 Nova Španija
Po zmagi nad Azteki je španski kralj Corteza imenoval za guvernerja in vrhovnega poveljnika
Nove Španije.
3. 2. 1 Španska uprava
Leta 1535 je bilo ustanovljeno špansko podkraljestvo Nova Španija, ki je vključevalo Mehiko in
Karibsko otočje. Vodil ga je podkralj s pomočjo posvetovalnega organa in civilnega sodišča.
Odgovoren je bil španskemu kralju. Prvi podkralj je postal Antonio de Mendoza.112
Podkralj je imel nadzor nad civilno in vojaško oblastjo v provinci. Manjše upravne enote so
vodili guvernerji in župani. Upravni sistem je imel središče v Cuidad de Mexico.
Tako kot je imel Tenochtitlan dominantno vlogo med mesti v času Aztekov, je imel Mexico
dominantno vlogo pod Španci. Mesto je postalo politično, gospodarsko in administrativno
središče ter sedež posvetne in cerkvene oblasti.113
Posvetno in duhovno oblast je imel leta 1524 ustanovljeno telo Supreme Council of the Indies
(Vrhovni svet Zahodne Indije).Vzporedno je Cerkev ustanavljala svoje institucije z namenom
pokristjanjevanja. Za gospodarstvo kolonij je skrbela House of Trade (Trgovska hiša). Trgovina z
Novo Španijo je bila v španskih rokah. Španija je v Mehiki uvedla centralistični sistem in
monopol nad trgovino. Nova Španija je bila del španske monarhije, zato so veljali španski
zakoni.114
3. 2. 2 Ustanavljanje mest
Špancem je predstavljalo mesto ključni element osvajanja. Funkcija mest je bila nadzor,
upravljanje in izkoriščanje okoliškega osvojenega ozemlja in njegovega prebivalstva. V mestih so
se nastanili španski vojaki, duhovniki in uradniki.
Španci so pogosto gradili mesta na ruševinah starih mest, templje in druge sakralne objekte so
porušili in na njihovih temeljih zgradili katoliške katedrale ali cerkve. Španci so ustanavljali
mesta, iz katerih so vladali ruralnim območjem, od koder so dobivali kmetijske pridelke in rudna
bogastva.
Cortez je dal v prestolnici odstraniti s prestola azteškega vladarja in uničiti templje. Španski kralj
je priporočil, naj nato kamne templjev uporabijo pri gradnji katoliških cerkva. Na ruševinah
mesta Tenochtitlan je Cortez dal zgraditi novo špansko prestolnico Mexico z najlepšimi
cerkvami, hišami, trgi in cestami in ga imenoval za prestolnico Nove Španije. Ker so mnoge
prekope nadomestile ceste, voda ob nalivih ni mogla odtekati in nevarnost poplav se je povečala.
Za gradnjo novega mesta so uporabili metodo prisilnega dela. Samo za kontrolo nivoja vode je
bila potrebna armada ljudi. Leta 1555 je zaradi poplave 6000 Indijancev gradilo jez v dolžini 7,5
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km. Pri tem so se zgledovali po prednikih in njihovem načinu varovanja mesta pred poplavami.

115

3. 2. 2. 1 Morfologija kolonialnega mesta
Načrt novega mesta je izdelal španski geodet Alonso Garcia Bravo. Načrt je bil kodificiran leta
1523 in dopolnjen leta 1573. Služil je kot inspiracija vseh nadaljnjih mest v kolonialni dobi.116
Mesta so gradili v obliki mreže pravokotne ali kvadratne oblike. Ulice so se razprostirale okoli
glavnega trga, kjer je bila katedrala. Ulice so bile običajno usmerjene v kardinalni smeri. Če je
mesto ležalo ob reki ali na obali, je bila mreža usmerjena tja.117

VRTOVI, INDIJANCI

VIŠJI SLOJI
NIŽJI SLOJI
HIŠE
HIŠE NA MESTNEM OBROBJU
CERKEV
VLADNE USTANOVE
TRGOVINE
KLAVNICA

Slika 19: Načrt kolonialnega mesta (Blouet, 173).
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Osrednji del mesta je bil glavni trg ali plaza mayor. Okoli glavnega trga so bile pomembne
zgradbe, kot so parlament ali palacio municipal, katoliška katedrala ter dve- in trinadstropne hiše,
kjer je živela mestna elita. V pritličju le-teh so bile restavracije, kavarne, poslovni in vladni uradi.
Katedrala in vladna palača sta gledali na glavni trg. Tu je bila palača kraljevega namestnika.
Mestno središče je bilo privlačno, s tlakovanimi ulicami, ki so bile osvetljene in čiste. V bližini
glavnega trga so bile locirane glavne institucije, pisarne španskih uradnikov ter hiše vplivnejših
in bogatejših konkvistadorjev. Bogatejši sloji so živeli bližje mestnega središča, da so bili bližje
vladni službi, cerkvi ter trgovini. Živeli so v palačah z dvoriščem in vrtom na sredini. Veljalo je
pravilo, da bližje glavnemu trgu živiš, višji socialni status imaš.118
Hiše bogatih so bile dvonadstropne, z notranjim dvoriščem, okrašenimi vhodnimi vrati ter
posameznimi okni na ulico, ki so bili zavarovani z železnimi rešetkami. V zgornjem nadstropju je
bil balkon, ki je gledal na ulico. Kolonialne hiše je obkrožal širok zid. Hiše so stale tesno skupaj.
Oken na ulico je bilo malo, ker so verjeli da nočni ulični zrak prinaša malarijo in mrzlico. Za
njim je bil vrt. Hiše so imele visoke strope in ravne strehe. Kopalnice in pitne vode niso poznali.
Hiše revnih so bile manjše, eno- do trisobne, skromno opremljene.119
V bližini glavnega trga so živeli bogatejši prebivalci mesta, revnejši (Indijanci) pa so živeli na
obrobju mesta v barrios. Tu pa je bilo tudi pokopališče, klavnica, mlin, žgalna peč, strojarna
kož, bordel in druge nezaželene dejavnosti.120
Mestici, črnci, mulati so v času kolonialne dobe živeli na mestnem obrobju. S časom se je to
spremenilo, število prebivalcev je naraščalo, mesto se je širilo in posrkalo vase indijanske
naselbine. Nastajali so novi trgi, ki so postali poslovni podcentri. Trgovske, politične, verske in
industrijske aktivnosti so ostale v mestnem središču. Mesto je torej raslo počasi, v koncentričnem
vzorcu.121
V kolonialnem mestu so opazna ločitev bogatih sosesk od revnih. Pogosto so bile na enem mestu
združene podobne dejavnosti. Javne zgradbe in ljudje istega porekla so živeli na istem območju.
V kolonialnih mestih je jasno ločevanje glede na rabo tal, npr. območje namenjeno bivanju,
gospodarstvu.122
Kolonialno mesto je bilo namenjeno pešcem. Razdalja od polj, vrtov in kolib na mestnem
obrobju do mestnega središča z glavnim trgom in trgovinami je bila majhna.
Podoba mesta Cuidad de Mexico odraža njegovo preteklost, ki se odraža zlasti v uličnem sistemu
in arhitekturi. Kolonialna preteklost je danes vidna zlasti v mestnem središču. Ulični sistem je v
obliki mreže. Zgradbe so razporejene vzdolž dolgih in ozkih ulic.123
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Leto
1524
1600
1700
1800

Število prebivalcev
30000
58500
105000
137000

Površina mesta (km2)
1,90
3,10
4,35
6,20

Tabela 1: Število prebivalcev v Cuidad de Mexico v kolonialnem obdobju (Geogafia de Mexico,
str. 211).
3. 3. 3 Kolonialno gospodarstvo
Španci so v Mehiki izkoriščali tako naravno bogastvo kot Indijance za delovno silo. Špansko
gospodarstvo je prevzelo monopol nad izkoriščanjem naravnih bogastev Nove Španije. Imela je
nadzor nad rudarstvom, tako da se je zlato in srebro stekalo v špansko državno blagajno. Prav
tako je imela Španija nadzor nad trgovino z Novo Španijo, zlasti s kmetijskimi pridelki s plantaž.
Španci so zasedli najbolj rodovitno zemljo, kjer so gojili živino.Velikega pomena za
gospodarstvo je bilo izkoriščanje indijanske delovne sile in plačevanje davkov španski kroni.
Indijance so izkoriščali prek institucij imenovanih encomienda, izkoriščanja kot delovne sile in
suženjstva.124
3. 3. 3. 1 Kolonialno kmetijstvo
Španci so v Novem svetu razvili tržno kmetijstvo. Indijanci pred tem so poznali le pridelovanje
hrane za lastne potrebe. Tržno kmetijstvo se je razvilo zaradi nastajanja novih mest in rudarskih
naselbin in potreb tamkajšnjega prebivalstva.125
V teku kolonialnega obdobja je bila pridelava hrane stvar indijanskega prebivalstva, ki so še
vedno gojili domače kmetijske pridelke z lastnimi tehnikami dela. Pridelava hrane za prodajo pa
je bila v rokah Špancev.
Gojili so evropske kulture, živali ter pri tem uporabljali svoje kmetijske tehnike. Razvoj tržnega
kmetijstva je bil tesno povezan z rudarstvom, saj so bile rudarske naselbine glavni trg za
kmetijske pridelke. Tovorne živali, zlasti mule so se uporabljale kot transportno sredstvo med
pristanišči in kmetijska območja z rudarskimi naselbinami. Razen živalskih kož in barvil, so bili
le redki pridelki namenjeni za izvoz v Španijo. Barvila so uporabljali v tekstilni industriji v
Španiji. Pomemben je bil tudi izvoz sladkorja, loja, kož in košeniljke (uši, ki dajejo škrlatno
barvo). Večino hrane so pridelovali za domače potrebe.
Sprva so Španci uporabljali kulturne rastline Novega sveta, kasneje pa so začeli širiti evropske
kulturne rastline in živali. Zaradi rodovitne prsti na Mesi Central, je ta predstavljala pomembno
kmetijsko območje. Španci so tu gradili haciende, kjer so gojili živino in sadili poljščine.
Pomembni kulturni rastlini v mehiškem višavju sta postali pšenica in ječmen. V oazah v severni
Mehiki so začeli gojiti vinsko trto, oljke in fige. V tropskih nižavjih so gojili agrume, sladkorni
trs in banane.
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Gojenje evropske živine je prineslo nov način rabe tal. Španci so s seboj pripeljali govedo, konje,
mule in ovce, ki so jih gojili zlasti v mehiških nižavjih. Do leta 1530 so Španci na Osrednji
planoti ustanovili farme, kjer so gojili pšenico, govedo, ovce in mule. S pšenico in mesom so
oskrbovali zlasti Cuidad de Mexico in druga mesta. Z odkritjem srebra pa je bila oskrba
namenjena zlasti rudarskim naselbinam. Farme v okolici Guanajuta in Guadalajare so oskrbovale
rudarske naselbine Zacatecas, Guanajuato in druge manjše rudarske naselbine s pšenico, koruzo
ter mesom, z mulami in živalskimi kožami za tovorjenje in shranjevanje rude ter lojem za sveče,
ki so jih potrebovali za osvetljavo v rudnikih. Ko so se španske naselbine širile proti severu, so
ustanavljali farme po rečnih dolinah v bližini novih rudarskih naselbin.126
Španci so v Mehiko prinesli tudi številne druge kulturne rastline, kot so: čebula, česen, korenje,
repa, redkev, grah idr. Španci so prav tako v Novi svet prinesli rastline iz Azije in Afrike kot so:
sladkorni trs, banane, agrumi, riž, mango, ki so se razširili po tropskih in subtropskih predelih.
Koruza je ostala glavna kulturna rastlina Indijancev, vendar v zahvalo Špancem bolj razširjena.
Med indijanskim prebivalstvom so se v zahvalo Cerkvi razširile tudi eksotične rastline. Okoli
vsakega misijona so evropski duhovniki pridelovali sadje in zelenjavo ter poučevali Indijance o
novih metodah kmetovanja ter novih pridelkih.127
Haciende
Obdelovalne površine so bile v lasti Špancev. Organizirali so jih v velike posesti haciende. Posest
je bila v lasti premožnih družin in Cerkve. Živinorejske farme so merile do 5000 akrov (260000
arov). Posesti so bile večje v severnem delu Mehike, kjer je bilo število indijanskega prebivalstva
redka. V osrednji Mehiki, kjer je bila poselitev večja in so prevladovale mešane farme, pa so bila
posestva manjša. Z upadom števila indijanskega prebivalstva pa so se posesti večale.
Osrednji del posesti je skupina hiš imenovana casco. Vključevalo je glavno hišo, v kateri je
prebival lastnik posestva, koče za delavce, kapela, ograda za živino in žitnica. Do konca 18.
stoletja so postale haciende glavna oblika poselitve na podeželju.128
Delo na farmah je temeljilo na indijanski delovni sili, ki so jo priskrbeli prek sistema
repartimiento. Ko so epidemije konec 16. stoletja zmanjšale število indijanskega prebivalstva, so
Indijance iz vasi prepričali, da se naselijo na posest, kjer so dobivali za delo plačilo.
Proizvodnja hrane na haciendah je bila namenjena predvsem domačim potrebam v rudarskih
naseljih in mestih. Zaradi nihanja rudarske proizvodnje in tamkajšnje poselitve, velikih stroškov
transporta, občasnega pomanjkanja delovne sile na farmah lastniki haciend niso mogli vzdrževati
visokih cen, in posledično ni bilo investicij za napredek.129
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3. 3. 3. 2 Izkoriščanje rudnih bogastev
Španci so v Mehiki našli zlato in srebro. Zlato so iskali med peskom in prodom v rekah. Zaradi
hitrega izčrpanja rude v rečnih nanosih so se morale delovne skupine nenehno premikati vzdolž
toka, zato to ni vodilo v oblikovanje stalnih naselbin. Drugače pa je bilo v gorovju, kjer so prav
tako našli nahajališča zlata in srebra. Tam je bilo odkrivanje rude počasen proces, ki je zahteval
velike investicije, mašinerijo in veliko vloženega dela, zato so se rudarji tu stalno naselili.130
Iskanje srebra je bilo pomembno zlasti v prvih desetletjih kolonialne dobe. Do leta 1530 so
odkrili številne majhne rudnike v centralni Mehiki.131
V Mehiki so bila v kolonialnem obdobju najboljša nahajališča srebra. Prvo rudarsko naselje iz
leta 1531 v Mehiki je bil Taxco, jugozahodno od Cuidad de Mexica, leta 1546 največje
nahajališče srebra Zacatecas in druga nahajališča srebra severno od prestolnice Guanajuato ter
jugovzhodno Parral in Pachuca. V Zacatecasu so skopali tretjino vsega srebra v Mehiki. Sredi
17. stoletja je tam živelo 5000 prebivalcev. Mehika je Špancem prispevala kar 67 % srebra, druga
pomembna nahajališča so bila v Peruju.132
V 40. letih 16. stoletja so v Mehiki odkrili bogata nahajališča srebra, ki je postalo trgovsko
najpomembnejše blago.
Rudniki so bili v zasebnih rokah, vendar je 1/5 dohodkov pripadala španski kroni.
Leta 1556 so v Mehiki začeli uporabljati novo tehniko pridobivanja srebra imenovano patio, kar
je vodilo v porast količine pridobljenega srebra. Do tega trenutka so poznali zgolj metodo
taljenja. Kasneje so srebro pridobivali z mešanjem soli, živega srebra in bakra, pri čemer se je
izločilo srebro. Živo srebro so tovorili z ladjami iz Španije.
Največja količina pridobljenega srebra je bila v obdobju od leta 1580-1630. Preostanek 17.
stoletja pa je upadla zaradi pomanjkanja živega srebra. Konec 18. stoletja je zaradi stalnih
ladijskih pošiljk živega srebra, napredka v tehnologiji rudarstva, količina pridobljenega srebra
zopet začela naraščati. Za pridobivanje srebra so potrebovali velike količine soli, ki so jo dobili
na suhih tleh nekdanjih jezer v osrednjem delu in iz Pacifiške obale.
Potrebovali so tudi veliko lesa. Razvil se je poklic drvarja, ki je oskrboval rudnike s tramovi in
plohi za oporo v jaških ter gradnjo prebivališč. Razvila se je proizvodnja oglja, ki se je uporabljal
kot gorivo za taljenje rude. Posledično je bil v okolici rudarskega naselja gozd precej izkrčen.133
Konec 18. stoletja so v Mehiki nakopali trikrat več srebra in zlata kot sredi 18. stoletja. Pomen
trgovine se je na prelomu stoletja večal.134
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3. 3. 3. 3 Kolonialna obrt
Španski kralj, da bi zaščitil industrijo v Španiji, ni spodbujal razvoja industrije v Mehiki. Izjema
je bila le tekstilna industrija. Glavni trg so bile zopet rudarske naselbine ter mesta. Izdelovali so
zlasti volnena in bombažna oblačila. V Mehiki je bilo glavno tkalsko območje v Osrednji Mehiki
(Puebla, Tlaxcala, Mexico). Po tradiciji so oblačila tkali Indijanci, tkali so brezplačno v
delavnicah imenovanih obrajes. Večino oblačil so prodali v severne rudarske naselbine, kjer so
bili rudarji pogosto plačani z oblačili. Oblačila so bila slabe kvalitete, namenjena zlasti
indijanskim delavcem v rudnikih in na haciendah.135
3. 3. 4 Promet v kolonialnem obdobju
Španci so v Novi svet prinesli tudi svoj sistem prometnih povezav.
3. 3. 4. 1 Ladijski promet
Ladje iz Španije so zaradi varnosti (pirati) potovale v konvojih. V Mehiko so vozili končne
izdelke proizvedene v Španiji ter živo srebro, potrebno pri procesu pridobivanja srebra ter od tam
izvažali drage kovine, živalske kože idr. Pomorska pot iz Seville je tekla proti jugozahodu prek
Karibskega otočja in dalje do Mehike. Ko so se ladje vračale iz Mehike in Karibskih otokov, so
se zbrale v Havani, kjer so oblikovale konvoj. Poleg te povezave so Španci v 80-ih letih 16.
stoletja vzpostavili tudi vez med Mehiko in Daljnim vzhodom. Iz Manile na Filipinih so v
Acapulco na zahodni mehiški obali vozili svilo in dišave v zameno za mehiško srebro. Kasneje
so vzpostavili tudi vez med mehiškim pristaniščem Huatulcom in Perujem, v Peru so izvažali
tekstil in dragocene predmete, iz Lime pa so vozili živo srebro, vino in srebro.136
3. 3. 4. 2 Kopenski promet
Razvoj prometnic je bil tesno povezan z rudarstvom in tržnim kmetijstvom. Velik pomen za
promet so imele tovorne živali kot so mule in osli ter dvokolesniki. Tovorjenje po kopnem na
kratke razdalje med rudarskimi naselbinami in pristanišči je pogosto trajalo dlje kot plovba preko
Atlantika.137
Na Mesi Central so najprej začeli razvijati cestni sistem. Graditi so začeli ceste, ki so povezovale
Cuidad de Mexico z glavnim pristaniščem Veracruz na Karibski obali in Acapulcom ob
Pacifiškem oceanu. Prva je vodila južno proti Cuernavaci, kjer so bile haciende sladkornega trsa,
nato dalje proti Acapulcu. En krak se je odcepil proti rudniku srebra Taxco. Proti zahodu je
vodila pot proti kmetijskim območjem Toluci in Valladolidu ter dalje proti Guadalajari, drugo
kolonialno mesto in oskrbno središče za severna rudarska naselja, nastala po odkritju srebra v
Zacatecas leta 1546. Tri glavne poti so vodile proti rudarskim naselbinam na severu: Tuscon, San
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Antonio in Santa Fe. Prav tako so povezali Meso Central z južnimi višavji in z Gvatemalo. Šlo je
za blatne ozke poti.138
3. 3. 5 Posledice za indijansko prebivalstvo
Španska osvojitev Mehike je imela daljnosežne posledice tudi za indijansko prebivalstvo.
Konkvista je na indijansko prebivalstvo vplivala tako fizično kot kulturno. Španci so v Mehiko
prinesli njihov način življenja, navade, poljščine, kmetijske metode, jezik, socialno strukturo in
vero. Prav tako je indijansko prebivalstvo vplivalo na Evropejce, kar je prineslo mešanje teh dveh
kultur.139
3. 3. 5. 1 Izkoriščanje Indijancev kot delovne sile
Španci so imeli Indijance za pripadnike manj vredne rase oziroma za sužnje. Indijance so silili k
delu v rudnikih in na veleposestvih, kjer so umirali od telesnih naporov.
Izkoriščanje rudnih bogastev v Mehiki ne bi bila možna brez izkoriščanja indijanske delovne sile.
Nahajališča srebra v Mehiki so bila na srečo Špancev poseljena s civiliziranimi Indijanci. Španci
so v Mehiki oblikovali sistem prisilnega dela imenovan repartimiento. Z oblikovanjem španskega
sistema repartimiento so se morali Indijanci preseliti v bližino rudnikov, kjer so jih izrabljali kot
delovno silo. Vsaka indijanska vas je morala priskrbeti moške za delo v rudniku. V Mehiki je bilo
prisilno delo do srede 17. stoletja nadomeščeno s plačanim delom.140
Sprva je delovanje rudnikov slonelo na servicio personal, na prisilnem delu Indijancev. Kmalu
so lastniki rudnikov ugotovili, da so Indijanci bolj željni dela, če so plačani. Tako je v mehiških
rudnikih prišlo do hitre preobrazbe do plačanega dela. Do leta 1590 je bilo 68, 5 % delavcev bilo
naborias ali svobodni delavci in 17,7 % repartimiento, od katerih jih je bilo 13,8 % sužnjev. Delo
v rudnikih je bilo fizično zahtevno, poleg tega pa so Španci delali z Indijanci zelo ostro.141
Encomienda
Indijance so zbirali v vaških skupnostih reducciones in jih strogo nadzorovali. Uvedli so posestva
encomiende. Encomienda je bila najučinkovitejša španska gospodarska in socialna institucija v
16. stoletju. Več vasi je bilo pod okriljem encomendera, ki je bil španskega rodu.
Indijanci so bili svobodna delovna sila. Plemenski poglavarji so morali zagotoviti delovno silo, ki
je bila plačana in oskrbovana. Lastnik encomiende je moral skrbeti za njihovo blaginjo, njegova
naloga je bila, da Indijance pouči španskega jezika in katoliške vere. V zameno je encomendero
od njih zahteval z zakonom določen davek v obliki dela ali pridelkov. Encomendero je lahko
zgolj pobiral davke, ki so vključevali pridelke, zlato, obleko ipd.142
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Prihajalo je do pogostih zlorab, ki so pahnile Indijance na rob suženjstva. Postopoma je vaška
zemlja prišla v roke belcev in tako so postajali Indijanci vedno bolj odvisni od belcev.143
Španska vlada je skušala preprečiti zasužnjevanje Indijancev in ga je leta 1542 prepovedala. Leta
1542 je španski kralj imenoval 'New laws' (Nove zakone), s katerimi je zaščitil Indijance, tako da
so spadali direktno pod kraljevo sodno oblast. Ker so domačini pomenili Špancem poglavitno
delovno silo, so si prizadevali za njihovo zaščito. Temeljnega pomena za gospodarstvo je bilo
namreč izkoriščanje indijanske delovne sile. Oblast je uvajala predpise, s katerimi je omejevala
oblast gospodarja pri izkoriščanju Indijancev. Veliko vlogo pri tem je imela tudi Cerkev, zlasti
prizadevanja misijonarja Bartolomea De las Casas, ki se je zavzemal za prepoved suženjstva.
Vendar ti zakoni niso nikoli stopili v veljavo, španska vlada ni bila dovolj močna, da bi uveljavila
ukrepe zoper pohlep in koristi Špancev v Mehiki.
Sredi 1550. leta je v mehiški dolini 130 encomienderosov gospodarilo nad več kot 180000
Indijanci.
Upad indijanskega prebivalstva konec 16. stoletja pa je povzročil konec encomiende. Leta 1570
so bile le še posamezne encomiende, toda pod strogo kontrolo krone. Po letih 1530 in 1540 so
kraljevi uradniki določili maksimalne zahteve encomienderosov. Do 17. stoletja so bile le še
posamezne encomiende dobičkonosne.144
Okoli leta 1600 je bilo v Mehiki okoli 4000 do 160000 encomienderosov, španskih
veleposestnikov.145
3. 3. 5. 2 Upad indijanskega prebivalstva
Konkvista je vzela precej življenj prvotnih prebivalcev. Suženjstvo je precej prispevalo k večji
smrtnosti Indijancev. Trgovina z Indijanci je bila dobičkonosna vse do leta 1542. Poleg tega so
bili dejavniki tudi: kruto ravnanje z Indijanci, trdo delo, pomanjkanje hrane ter psihološki obup
zaradi velike smrtnosti.146
Najbolj pogubna pa so bile bolezni (črne koze, sifilis, tuberkuloza, tifus, oslovski kašelj, kuga,
ošpice, gripa, norice), ki so jih s seboj prinesli Španci, na katere Indijanci niso bili odporni.
Najhujše med njimi so bile koze, ki so v nekaj letih zdesetkale indijansko prebivalstvo za tretjino
ali celo polovico. Posledica bolezni je bilo upadanje prebivalstva.
Drugi razlog je bil, da so si Španci prisvajali najboljša kmetijska zemljišča, pridelke pa so
izvažali v Evropo. Poleg tega so številno kmečko indijansko prebivalstvo prodajali kot sužnje, ki
so delali v rudnikih in mestih. Posledično je prišlo do zmanjšanja zalog hrane za domače
indijansko prebivalstvo.147
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Španska osvojitev Mehike je imela katastrofalne posledice za Indijance. 25 milijonov prebivalcev
Mehike je iz leta 1519 do leta 1565 padlo na 2, 5 milijona ter do leta 1607 na 1 milijon.148
V stotih letih je indijansko prebivalstvo upadlo za 90 %. Na koncu 18. stoletja se je območje
populacijsko obnovilo na raven pred konkvisto. Spremenila pa se je struktura prebivalstva,
prevladovali so mestici.149
Severno od Cuidad de Mexica v kraju Melville je bil od leta 1519-1600 upad indijanskega
prebivalstva 90 %. Glavni razlog so bile epidemije. Enako velja za mehiško dolino. Mehiška
dolina je do leta 1600 izgubila 80 % prebivalstva in sicer ne le zaradi krutosti Špancev, temveč
tudi zaradi bolezni.150

Ob prihodu Špancev

25 – 20700000

1570

1650

1800

2600000 1500000 1500000

Tabela 2: Upad števila Indijancev v Centralni in južni Mehiki (Blouet, str. 66).
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Graf 1: Upad števila Indijancev (avtor: Barbara Filipič).
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3. 3. 5. 3 Mešanje ras
Mešanje bele rase in Indijancev je potekalo počasi. Španska krona je po zakonu preprečevala
mešane zveze ter v koloniji je bilo v 16. stoletju le malo Špancev. V Mehiki mestici niso obstajali
vse do 18. stoletja, nato pa je začelo njihovo število hitro naraščati.151
Zaradi upada indijanskega prebivalstva so Španci začeli uvažati afriške sužnje, ki so veljali za
bolj odporne na bolezni (npr. malarija) ter bolj trpežne za težko delo. Številne črnce so prepeljali
tudi v Mehiko, kjer so delali v rudnikih, na farmah, v pristaniščih ter sladkornih mlinih. Tako je
prihajalo do mešanja črne rase z belo (mulati) in z Indijanci (zambi).152
1570

1825

belci

1,3 % 18,2 %

mestici

2,5 % 28,3 %
11,9 %

črnci

Indijanci 96,3 % 41,7 %
Tabela 3: Rasna sestava v španski Ameriki (Skidmore, str. 25).
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Graf 2: Rasna sestava leta 1570 in 1825 (avtor: Barbara Filipič).
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3. 3. 6 Pokristljanjevanje
Pomembnost pokristljanjevanja je poudaril papež Pavel III. Pokristljanjevanje pa so vzeli v svoje
roke cerkev in španski lordi. Veliko vlogo pa so imeli tudi meniški redovi: frančiškani,
dominikanci, jezuiti, avguštinci. Njihova prva naloga je bila skoncentrirano preseliti Indijance v
kmetijske vasice združene pod imenom congregacion. Potrebno je bilo uničiti svetišča, oltarje,
podobe, svetnike in svete kraje. Indijanci so kljub temu nadaljevali z rituali in ceremonijami.
Nato so morali naučiti Indijance evangelija in udejstvovanja pri zakramentih. V Cuidad de
Mexico naj bi bilo pokristljanjenih več kot milijon Indijancev.153
Prve španske priseljence so spremljali misijonarji, ki naj bi spreobrnili pogane in jih pridobili za
krščansko vero. Misijonarji s pokristljanjevanjem niso naleteli na velik odpor Indijancev. Sprva
so razlagali novo vero v indijanskih jezikih. Cerkev je skrbela za izobraževanje Indijancev.
Misijonarji so odpirali šole in ustanavljali kolegije, v katerih so poučevali Indijance o posvetnih
in krščanskih rečeh. Posamezni misijonarji so jih spreobrnili tudi okoli 9 milijonov Indijancev.
Na razvalinah starih indijanskih svetišč so zrasle krščanske cerkve. V kolonialnem obdobju je
bilo zgrajenih okoli 12 000 cerkva. Indijanci so opravljali tlako pri zidanju cerkva.154
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3. 19. STOLETJE
3. 1 Boj za neodvisnost
Cuidad de Mexico je bil v španskih rokah do leta 1821. Do leta 1810 je skupina kreolov skupaj
z mehiškim duhovnikom Miguel Hidalgo y Costilla nameravala zasesti prestol. Zarota je bila
razkrinkana. 16. septembra leta 1810 je Hidalgo v mestu Dolores pozval svoje privržence k uporu
zoper špansko oblast nad političnim in gospodarskim
življenjem. Nosilci gibanja za neodvisnost so bili kreoli, katere
so podpirali predvsem revnejši sloji. Začetek mehiške vojne za
neodvisnost pomeni njegov govor 'El Grito de Dolores' (Klic
iz Doloresa, kraja severno od Cuidad de Mexica). V nekaj
mesecih je zbral 80000 mož. Napadli so mesto Guanajuato in
pobili 500 španskih vojakov in civilistov, ko so zasedli
Zacatecas, San Luis Potosí, and Valladolid, so se usmerili proti
Cuidad de Mexicu. Uporne Špance so pobili. 30. 10. 1810 so
zatrli upor v Monte de las Cruces, vendar so kljub zmagi
izgubili začetni zalet. Do novembra leta 1810 je bil Hidalgo in
50000 mož na obrobju prestolnice, vendar se je umaknil in
krenil na sever proti Texasu. Leta 1811 je bil poražen v
Guadalajari. Španska armada je gibanje zadušila. Hidalgo je
bil zajet ter usmrčen v Coahuili. Njegovo truplo so pohabili in
ga obesili v Guanajuatu kot opozorilo drugim upornikom. 155
Slika 20: Miguel Hidalgo y Costilla
(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/miguelhidalgoycostilla.ht
m).
Po njegovi smrti je vodstvo gibanja prevzel duhovnik Jose Maria
Morelos y Pavon. Morelos je tako kot Hidalgo podpiral ukinitev
indijanskega suženjstva in plačevanja davkov ter se poleg tega
zavzemal za agrarno reformo. Trdil je tudi, da imajo prebivalci
pravico do izbora svoje vlade. Na kongresu v Chilpancingu je 16.
septembra leta 1813 razglasil neodvisnost Mehike, sprejeta je bila
ustava in Pavon je postal predsednik vlade. Na kongresu so prav
tako potrdili ukinitev suženjstva ter določili katoliško vero za
državno vero. Medtem so Španci zmagovali. Španska vojska ga je
leta 1815 ujela in usmrtila. Boj za neodvisnost je zastal.156

Slika 21: Jose Maria Morelos y Pavon (http://usuarios.lycos.es/Aime/senacion.html).
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Od leta 1815 –1820 je bil boj za neodvisnost stvar manjših gverilskih skupin. Iz njih sta se
dvignila Guadalupe Victoria in Vicente Guerrero v Oaxaci. Uporniki so naleteli na močno
obrambo kraljeve vojske ter ravnodušnost kreolov. Namreč zaradi nasilja so se številni kreoli
odmaknili na stran konservativcev, dokler ne najdejo manj krvave poti do neodvisnosti.
Decembra 1820 je podkralj Juan Ruiz de Apodaca poslal sile pod vodstvom Agustina Inturbide v
Oaxaco. Inturbide je bil kreol, konservativen, vendar nezadovoljen, ker ni pridobil bogastva in
napredovanja.

Slika 22: Agustin Inturbide
(http://www.arts-history.mx/login_pago.php?URL=/sitios/index.php?id_sitio=543837).
Agustin de Iturbide je pristopil k boju za neodvisnost. Inturbide je združil prizadevanja za
neodvisnost s socialnimi. Združil je vse vojaške sile Mehike. Španska vojska je bila poražena leta
1821. Podkralj je odstopil. 24. 8. 1821 je s podpisom 'Treat of Cordoba' Mehika dosegla
neodvisnost in Agostin se je razglasil za cesarja ter uvedel diktaturo. Leta 1823 so ga izgnali in
mehiškega cesarstva je bilo konec. Mehika je postala republika.157
Španija Mehika
Število vojakov

14 000

80 000

Število mrtvih in ranjenih

8 000

15 000

Tabela 4: Število vojakov in število žrtev
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_War_of_Independence).
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3. 1. 1 Posledice vojne za neodvisnost
Neodvisnost je prinesla Mehiki politično samostojnost. Mehika je bila prva država v Ameriki, ki
je ukinila suženjstvo. Ustanovljeni so bili novi gospodarski temelji, Mehika je sedaj lahko
trgovala tudi z drugimi državami, kar je bilo v času španske nadvlade prepovedano.158
Najmočnejši instituciji po osamosvojitvi sta bili Cerkev in vojska. Cerkev je imela v rokah
polovico zemlje. Denar je dobivala od rent, investicij ter posojil.159
Več desetletij po neodvisnosti je za Mehiko značilna politična nestabilnost. Politična nestabilnost
je bila posledica medsebojnih obtožb liberalcev in konservativcev. Slednji so stremeli k španskim
tradicijam. Promovirali so aristokratske ideale, kot je priviligiranost vojske in Cerkve. Sledile so
nenehne menjave vlad, v štiridesetih letih od 1821-1860 se je zamenjalo 50 predsedstev, vsako je
povprečno trajalo manj kot leto dni. 35 predsedstev je bilo vodenih s strani vojaških poveljnikov.
Država je stremela k liberalni vladi, ki bi zmanjšala vpliv Cerkve, kar jim je uspelo sredi 19.
stoletja. Leta 1857 je bil izdan dekret, ki je določal nacionalizacijo cerkvenega premoženja,
omejitev religioznih ceremonij in ločitev Cerkve od države.160
Posledice vojn so bile za gospodarstvo katastrofalne. Konec 20. let 19. stoletja je vlada izdala
odlok o izgonu vseh Špancev iz Mehike, s tem pa se je tudi zmanjšal kapital v državi.161
Industrija je komaj obstajala, tekstilna industrija je bila uničena. Zemlja je bila v rokah kreolov,
trgovina je bila skromna, ceste so bile uničene. Trgovina je v letih 1810-1826 zastala, zlasti s
Španijo. Nova vlada se je morala, preden je začela postavljati na noge gospodarstvo, soočiti z
dolgovi. Državna blagajna je bila prazna, zato je država jemala posojila, zlasti v Veliki
Britaniji.162
Rudniki srebra in zlata, ponos španskega imperija, so propadali. Rudarji so šli v vojno za
neodvisnost. Rudnike je brez nadzora poplavljalo. Produktivnost se je zmanjšala na tretjino
predvojne. Potrebovali so generacije in mnogo tujega kapitala, da se je proizvodnja dvignila na
nekdanje stanje. V teku vojne je bila najbolj prizadeta Centralna dolina, kjer so po vojni ostale
ruševine, zapuščene kmetije. Ceste so bile zanemarjene, kar je negativno vplivalo na trgovino.
Brezposelnost se je povečala, večina vojakov po vojni ni imela dela in so se zatekali h
kriminalu.163
Vojni veterani so bili brezposelni, razrasel se je kriminal. Zlasti v osrednjem in južnem delu
države je bil velik problem revščina. Prebivalci s podeželja so se preživljali izključno z zemljo,
nekateri pa so se selili v mesta, kjer so se preživljali z beračenjem. Zaradi brezposelnosti Mehika
ni spodbujala priseljevanja iz tujine. Prav tako prebivalstvo v 19. stoletju v Mehiki ni naraščalo, s
tem problemom se je srečala šele v 20. stoletju.164
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Neodvisnost ni prinesla večjih družbenih sprememb, na vrhu družbene lestvice so ostali kreoli. V
času neodvisnosti so se bojevali zlasti za pravice mesticev, vendar se je z neodvisnostjo položaj
Indijancev poslabšal. Indijanci so izgubili kraljevo zaščito, ki so jo imeli pod špansko oblastjo ter
skupno zemljo.165
Po letu 1850 so se gospodarske vezi (trgovina, investicije, migracije, tehnologija) z Evropo
izboljšale.166
3. 2 Francoska intervencija
Leta 1861 je bil za predsednika izvoljen Benito Juarez. Zaradi grožnje bankrota države je
razglasil dvoletni odlog odplačil dolgov, kar je leta 1861 privedlo do intervencije Špancev,
Angležev in Francozov. Španci in Angleži so načrt kmalu opustili, medtem ko so Francozi za
vladarja Mehike leta 1863 postavili avstrijskega nadvojvodo Ferdinanda Maksimiljana
Habsburškega (Maksimiljana I.). Maksimiljan je ostal na oblasti do leta 1867 s pomočjo
francoske vojske. Maksimiljan ni imel kontrole nad celotno Mehiko, temveč je komaj obvladal
Meso Central. Uvedel ni nobenih socialnih ali gospodarskih novosti. Leta 1860 je bila Mehika še
vedno v predindustrijski fazi, gospodarstvo na Mesi Centra je slonelo na kmetijstvu. Železnic v
Mehiki v tem času še skoraj niso poznali. Leta 1860 je bilo v Mehiki le 250 km železniških prog.
Po odhodu francoske intervencije in Maksimiljana I. se je začelo za Mehiko moderno obdobje.
Obnovljena je bila republika pod Benito Juarezom. Nameraval je modernizirati Mehiko.167

Slika 23: Maksimiljana I. (http://www.mexico1867.com/images/zgodovina3.jpg).
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3. 3 Obdobje Porforia Diaza
Liberalizem se je v letih 1876-80 in 1884-1911 umaknil diktaturi Porforia Diaza. Diazova moč je
slonela na policiji in vojski. Bil je liberalec, ni podpiral Cerkve. Naklonjen je bil
veleposestnikom. Predsednik Porforia Diaz si je prizadeval za reforme na področju kmetijstva,
šolstva, sociale in gospodarstva.
Diaz je začel z agresivno in odločno kampanjo za modernizacijo mehiškega gospodarstva. V
njegovem času si je gospodarstvo opomoglo, začel je pritekat tuji kapital. V obdobju od 18761911 je prišlo do sprememb na področju mehiškega gospodarstva in podeželja ('Pax Porfiriato').
Veliko teh sprememb je bilo najbolj opaznih na Mesi Central. Za dosego ciljev so pomembno
vlogo odigrale tuje investicije. Ključni cilj je bil izgradnja železniškega omrežja.

Slika 24: Porforio Diaz (http://www.judybaca.com/dia/text/porfiriato.html).
Neverjetna je bila gradnja železniških prog, ki se je v štirih letih podaljšala iz 750 milj na 3600
milj. Prizadeval si je za železniško povezavo od Veracruza do Cuidad de Mexica. Zgrajena je bila
leta 1872 in je bila prva od serije železniških prog, ki so povezovale Meso Central s preostalimi
deli Mehike. V začetku obdobja je bilo v državi le 640 km železniškega omrežja. Do srede 1880ih so zgradili progo proti severu do Chihuahua in Ciudad Juareza. Do leta 1900 je Mehika imela
že 12000 milj železniških prog.
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Slika 25: Železnica (http://es.wikipedia.org/wiki/Porfiriato).
Zunanja trgovina je narasla. Glavni trgovski partner Mehike so bile ZDA, zlasti z rudami (srebro,
zlato, cink, baker).
Razvijati se je začela moderna industrija: tekstilna, železarne, cementarne in proizvodnja
potrošnih dobrin. Kapital za gradnjo tovarn, prometnega omrežja je prihajal iz tujine, zlasti iz
ZDA, Anglije, Francije.
Izgled mest se je v tem obdobju zelo spremenil. Do leta 1890 je plinske svetilke nadomestila
električna javna razsvetljava. Cuidad de Mexico je dobil prve električne generatorje leta 1881.
Začela se je sicer omejena uporaba telefonskih priključkov. Napredek je bil viden tudi na
področju javnega prometa. Po mestu je bil zgrajen železniški sistem s 175 km prog. Do konca
obdobja je zaradi razvoja gospodarstva in prometnega omrežja prebivalstvo hitro naraščalo. Do
leta 1910 je imelo mesto več kot 500000 prebivalcev.
Večina Mehikancev pa je živelo v revščini. Plače delavcev so bile izredno nizke, delali so po 12
ur na dan. Posledično so delavci protestirali. Kupna moč prebivalstva v letu 1910 je bila le ¼ tiste
iz leta 1810. Proizvodnja koruze in fižola, glavne hrane Mehikancev je komaj zadoščala za
domače naraščajoče prebivalstvo. Leta 1900 je 29 % fantkov umrlo v prvem letu, le četrtina
prebivalcev je bilo pismenih.168
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3. 4 Mehiška revolucija (1910-1920)
Leta 1910 je v Mehiki prišlo do revolucije. Eden od
voditeljev je bil Francisco I. Madero. Bil je močan liberalec
in gospodarstvenik. Izšolal se je v tujini, njegovi starši so
imeli plantažo bombaža. Zavzemal se je za uvedbo liberalne
demokracije v Mehiki. Diaz je tako dobil odločnega
nasprotnika, sicer je še enkrat zmagal na volitvah, vendar je
moral dati zapreti 5000 pripadnikov opozicije, vključno z
Maderom. Madero je posledično pozval k oboroženemu
uporu. Upor se je krepil, uporniki so zavzeli Cuidad de Juarez
na meji z ZDA. Diaz je maja 1911 odstopil in zapustil
domovino. Novi predsednik je postal Madero. Množice so
bile navdušene.

Slika 26: Francisco I. Madero (http://www.mexconnect.com/mex_/history/maderoo.jpg).

Madero je bil začetnik revolucije, vendar je ni dolgo vodil. Lokalni
revolucionarji so imeli višje cilje: Emiliano Zappata je bil vodja
kmetov brez zemlje v državici Morelos, južno od Cuida de Mexica.
Zapatisti so zahtevali povrnitev zemlje kmetom. Kmalu so postali
razočarani nad Maderom in ga novembra leta 1911 javno napadli.
Obtožili so ga, da želi zgolj doseči svoje osebne ambicije in, da se ne
bori za izboljšanje položaja vseh ljudi. Madera so odpustili in
razglasili svojo revolucijo.

Slika 27: Emiliano Zappata (http://www.uncg.edu/rom/courses/lachesak/107/mexrev.htm).
Februarja leta 1913 sta bila iz zapora v Cuidad de Mexicu spuščena dva konservativna voditelja,
Felix Diaz in Bernardo Reyes in začela kontrarevolucijo, zasnovano v zgradbi La Ciudadela, kjer
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je danes biblioteka. V mestu so se vneli desetdnevni boji imenovani 'Decena Tragica'. Ubitih in
ranjenih je bilo tisoče ljudi. Ogromno stavb je bilo uničenih. Ameriški ambasador Henry Lane
Wilson se je obrnil na Maderovega generala Victoriana Huerta, naj jim pomaga odstaviti
Madera. Leta 1913 ga je ubil. Mehičani so na Huerta gledali kot na uzurpatorja oziroma nasilnega
prisvojitelja oblasti.
Center največjega upora proti Huertu je bila severna
državica Chihuahua, kjer je bil voditelj Pancho Villa.
Pod njegovim okriljem so se borili brezposelni delavci,
kavboji in delavci z rančev. Decembra leta 1913 je
razglasil agrarno reformo: zaplembo haciend, s prodajo
njihovih pridelkov pa bi financirali vojaški aparat. Tako
je dosegel, da je bila njegova vojska tako dobro
preskrbljena s hrano in z orožjem. V državici Coahuila se
je prav tako vnel upor zoper Huerta, pod vodstvom
guvernerja Venustiana Carranza.

Slika 28: Pancho Villa (http://www.latinamericanstudies.org/pancho-villa.htm).
Huerta so napadli iz jugozahoda (Zapata) in iz severa (Villa), njegov največji sovražnik pa je bil
Carranza. Upor se je prelevil v državljansko vojno. Vila in Zapata se kljub sestanku v Cudad de
Mexicu leta 1914 nista nikoli resnično povezala, boji so postali anarhični. Huerta pa je bil
pogubljen s strani intervencije ZDA. Julija leta 1914 je odstopil.
Sredi leta 1914 so se zbrali vsi nasprotniki Huerta, da bi sestavili vladno koalicijo. Villa in Zapata
sta zahtevala temeljite socialne spremembe. Carranza je od pogajanj odstopil in postavil svoj
režim v Veracruzu. Carranza je obljubil izboljšanje položaja podeželskega prebivalstva, delavcev
in rudarjev. Tako je razglasil agrarno reformo, obnovil je kmetijske skupnosti ejidos. Februarja
leta 1915 se je Carranza obrnil tudi na delavce in pomagal organizirati delavsko gibanje.
Sredi leta 1915 je njegov vojaški poveljnik Alvaro Obregon premagal Villo, ki se je umaknil v
okoliško hribovje. Posledično so se umaknili tudi zapatisti v svoji državici Morelos. Carranza je
maja 1917 postal predsednik. Zappata pa je bil leta 1919 ubit, leto zatem pa še Carranza.169

169

Skidmore, Latin America 227-231.

65

3. 4. 1 Posledice mehiške revolucije
Mehiška revolucija je ustavila razvoj mesta. Za posledicami bojev je umrlo 1,5-2 milijona ljudi.
Prometna in industrijska infrastruktura zgrajena v obdobju Pofiriata je bila poškodovana. Mehika
je potrebovala rekonstrukcijo gospodarstva. Mehiško gospodarstvo si je opomoglo šele v 30.
letih. Revolucija je prinesla socialne in gospodarske spremembe. Po celotni Mehiki, vključno s
prestolnico, je bila razširjena lakota.
Vodilni cilj revolucije je bila agrarna reforma. Številni kmetje niso bili zadovoljni, saj jim niso
povrnili zemlje. Ustava iz leta 1917 je potrjevala agrarno reformo, ki je zaključevala čas haciend,
kot vodilnih institucij na podeželju in jih nadomestila s sistemom ejido. Privatno zemljo haciend
so zasegli in jo prepisali na lokalne skupnosti. Leta 1934 izvoljeni predsednik Lazaro Cardenas
je do leta 1940 lokalnim skupnostim razdelil 44 milijonov akrov zemlje (2 milijardi 288
milijonov arov). Vendar dolgoročno to ni bilo uspešno, produktivnost je padla. Njegov naslednik
Avila Camanchopa je dalje razdelil 11 milijonov akrov zemlje (572 milijonov arov), vendar
posameznim družinam.170
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3. 5 Mesto v 19. stoletju
Zaradi nazadovanja gospodarstva, je prebivalstvo v prvi polovici 19. stoletja počasi naraščalo.
Začetek 19. stoletja je imelo mesto 155000 prebivalcev, sredi 19. stoletja pa je imel Cuidad de
Mexico 170000 prebivalcev. Mesto se je razširilo za 2 km navzven. Zona Rosa je bila še čisto
podeželje. Bosque de Chapultepec, Basilica de Guadalupe, San Angel, Coyoacan, ki so danes
znotraj mesta, so bili takrat več kilometrov iz mesta.
V času francoske intervencije in Maksimiljana je bil narejen Paseo de la Reforma, največji
bulevard, ki je povezoval mestno središče in Chapultepec. Maksimiljan namreč ni prebival v
palači v mestnem središču, temveč v Chapultepecu.
Druga polovica 19. stoletja, čas oblasti Porforia Diaza, pomeni preobrat za prestolnico. Zaradi
razvoja v gospodarstvu je začelo prebivalstvo hitreje naraščati. Mesto dobi električno javno
razsvetljavo in tramvaj, nastajajo prve tovarne. Leta 1900 je bilo v mestu 400000 prebivalcev,
konec Porforiata pa je že preseglo 600000 prebivalcev.
Diaz je dal v znak neodvisnosti zgraditi spomenik El Angel na bulevardu Paseo de la
Reforma.171
3. 5. 1 Morfologija modernega mesta
Mesto je v 19. in 20. stoletju zaradi naraščanja prebivalcev in gospodarskega razvoja precej
spremenilo svojo obliko in notranjo strukturo. Kolonialno mesto je imelo eno središče, kjer so
bile skoncentrirane politične in gospodarske dejavnosti. Okoli so bile stanovanjske soseske. Od
obrobja v mestno središče je bila kratka razdalja, ki so jo opravili peš.
S tem, ko se je mesto širilo, so za premagovanje razdalj konec 19. stoletja začeli uporabljati
konjsko vprego. Vendar to še ni vplivalo na mestno strukturo. Prevoz je bil nereden, počasen in
predrag, da bi se prebivalci iz mestnega središča izselili v nove soseske. Enako si niso mogli
privoščiti zemlje na mestnem obrobju. Na delo je večina še vedno hodila peš.
Večji vpliv na mestno strukturo je imel pojav trolejbusa v začetku 20. stoletja, ki je omogočal
zanesljiv in hiter prevoz in omogočil srednjim slojem življenje izven mestnega središča. Pojav
trolejbusa je omogočil razvoj predmestja. Za bolj oddaljena območja pa je bistvenega pomena
pojav avtobusov.172
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kolonialno jedro
kolonialna širitev
konec 19. stoletja
začetek 20. stoletja
po letu 1945
Slika 29: Rast mesta (Kent, 175).
Zaradi rasti prebivalstva bi pričakovali, da je mesto brez oblike. V resnici moderno mesto
sestavlja več prostorsko in socialnoekonomskih zaključenih enot. Model modernega mesta sta
leta 1980 izdelala Griffin in Ford, leta 1996 pa ga je dopolnil Ford.173
Če pogledamo shemo modernega mesta vidimo, da je sestavljen iz treh krogov. Značilno je, da
socialni status in gospodarska moč pada z večanjem razdalje od mestnega jedra.
Osrednji del predstavlja glavni trg ali plaza, versko (katedrala) politično (vlada) in družbeno
središče (območje druženja). Glavna sprememba rasti prebivalstva in tehnološkega napredka je
bila nadomestitev dela starega mestnega jedra s poslovnim središčem ali Central Bussines
District (CBD). Posledično so elite zapuščale staro mestno jedro in se nastanile v novih
trgovsko-stanovanjskih četrteh spine. Spine je glavna avenija z boljšimi trgovinami in poslovnimi
uradi, ki se vleče iz mestnega središča. Obkroža jo stanovanjska soseska bogatejših prebivalcev.
Tu se nahajajo tudi muzeji, parki in gledališča. Mestno jedro pa je postalo domovanje revnejšega
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prebivalstva. Zapuščene hiše elite so preuredili v enosobne apartmaje. CBD velja za
administrativno in ekonomsko središče. Tu so skoncentrirane vladne in finančne ustanove,
trgovine, lokali, restavracije, gledališča, hoteli, parki. V 20. stoletju so določene dejavnosti
premestili na območje, ki je pokrito z metrojem.174
Notranji krog predstavlja cono maturity, kjer so skoncentrirani zgodovinski spomeniki, trgi,
storitvene dejavnosti in četrti starejšega premožnega srednjega razreda. V preteklosti je bilo to
območje boljših stanovanj, kjer je živel srednji sloj. Območje se je preoblikovalo s tem, ko je
mesto raslo. Tu živi revnejši, delavski razred, ker so se premožnejši prebivalci preselili ob
spine.175
Drugi krog predstavlja cono in situ accretion, kjer so stanovanjske soseske različnih družbenih
slojev. Značilni so različni tipi hiš, bližje središču starejše in boljše ter na zunanjem robu novejše
in revnejše. Opremljanje z javnimi storitvami je postopno.
V zunanjem krogu so barakarska naselja, katerih funkcije so podobne tistim v kolonialnih
barrios. Te četrti dobivajo minimalno podporo s strani države, zato so storitve, kot so vodovod,
odvoz smeti, električna napeljava, kanalizacija neurejene. Tu živi nižji delavski razred. Z rastjo
mesta so se nekdanja barakarska naselja prelevila v soseske srednjih in višjih slojev.176
Prometna sredstva so skoncentrirana v mestnem središču (CBD) zaradi vzroka večje dostopnosti,
enako kot v kolonialnem obdobju. Z razvojem industrije so posamezna mestna območja dobila
industrijski karakter. Škodljiva industrija in industrija, ki je zahtevala veliko prostora, je bila
nameščena na mestnem obrobju in s tem, ko se je mesto širilo, jo je bilo potrebno premestiti na
novo obrobje. Ostali industrijski obrati so bili razporejeni znotraj četrti srednjih ali delavskih
razredov.177
Na obrobju mesta je nastal industrijski park in trgovski center, ki sta se sčasoma povezala z hitro
cesto-periferico, katere namen je bil zmanjšati prometne probleme v mestu. V bližini
industrijskega parka, trgovskega centra ter vzdolž periferico so nastale četrti srednjega razreda.178
Državna stanovanja za srednje in nižje razrede so se gradila na obrobju, kjer so cene zemljišč
nižje.179
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3. 6 Železniško in cestno omrežje v 19. in 20. stoletju
Po letu 1873 se je prometno omrežje izboljšalo z razvojem železniškega omrežja. Omrežje je bilo
zgrajeno z angleškim in ameriškim kapitalom. Železniške proge so sledile starim kolonialnim
potem in so bile namenjene trgovini na daljše razdalje.
Angleži so zgradili dve progi od Cuidad de Mexico do Veracruza, ena je šla skozi Orizabo in
druga skozi Jalapo. Ameriške družbe pa so zgradile tri proge proti severu: ob severozahodni obali
do Nogalesa, skozi Chihuahua do Ciudad Juarez in od San Luis Potosi in Monterreya do Nueva
Lareda.180
Konec 19. stoletja, v letih 1870 – 1910, je za Mehiko pomembno obdobje razvoja železniškega
omrežja. 1/3 tujih in 2/3 vseh investicij je bilo namenjenih razvoju železniškega omrežja. Do leta
1900 prog niso gradili sistematično, šlo je zgolj za povezave med rudarskimi naselji in
kmetijskimi območji ter pristanišči.181
Glavne proge do leta 1910 so potekale JZ od Cuidad de Mexica. Po letu 1920 so bile dopolnjene
z izgradnjo novih cestnih povezav. Ni pa bilo povezave iz Cuidad de Mexica proti JV do srede 20
stoletja, ter proti S ali J do leta 1940.182
Do leta 1940 je bil glavni dejavnik za razvoj mest in gospodarstva razvoj prometnega omrežja. V
času Diazove uprave je razvoj prometnega omrežja temeljil na razvoju železniškega omrežja,
kasneje pa na razvoju cestnega omrežja. V prvi polovici 20. stoletja ni bilo napredka v razvoju
železniškega omrežja, razvoj je ustavila revolucija.183
Železniško omrežje je bilo skrčeno s 23000 km leta 1940 na 19900 km leta 1970, vendar je bilo
izpopolnjeno. Po letu 1940 ni bila zgrajena nobena nova proga, pomen železniškega prometa se
je zmanjševal, kot posledica razvoja cestnega omrežja.184
V obdobju med 1940 in 1950 je bil velik del investicij v medkrajevne cestne povezave in
izboljšanje stanja cest. Do leta 1950 je bilo v Mehiki 25000 km cest. Do leta 1960 se je cestno
omrežje razširilo na 45000 km, leta 1970 na 70000 km. V centralni Mehiki se je gostota cestnega
omrežja povečala iz 61, 6 km/ 1000 km2 v letu 1960, na 100 km/1000km2 v letu 1970. Okoli
Cuidad de Mexica so v 1960. letih zaradi hitre rasti prometa v mestnem območju začeli graditi
plačljive ceste. Do leta 1970 je bilo zgrajenih tukaj več kot 1000 km cest s cestnino.185
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5. UPRAVNA RAZDELITEV
Zvezne države Mehike sestavlja 31 zveznih držav in Federal District. Cuidad de Mexico je
prvotno ležalo na severnem in srednjem delu Federal Districta. Z urbanizacijo je mesto raslo in
danes metropolitansko območje obsega celoten Federal District in del sosednje zvezne države
Mexico, ki obkroža Federal District na treh straneh, kjer živi danes več kot polovica
prebivalstva. Federal District sestavlja 16 okrajev oziroma ‘delegaciones’, ki so vse del Cuidad
de Mexica. State of Mexico sestavlja 121 okrajev, od tega jih je 17 del Cuidad de Mexica.186
Leta 1824 je nastala federativna država in ustanovljen Federal District. Prvotno je ozemlje
Federal Districta pripadalo zvezni državi Mexico in mesto Cuidad de Mexico je bilo prestolnica
zvezne države. Federal District je vključeval Cuidad de Mexico in šest drugih občin: Tacuba,
Tacubaya, Azcapotzalco, Mixcoac, Ixtacalco in Villa de Guadalupe.
Leta 1854 so povečali Federal District od 220 na 1700 km2. Priključili so ruralna in gorska
območja, da bi zaščitili gorske prelaze na jugu in jugozahodu, da bi s tem zaščitili mesto.
Med letoma 1898-1902 so zmanjšali območje na 1479 km2, ko so urejali mejo na jugu z zvezno
državo Morelos. Federal District je imel 22 občin. Federal Districtu je vladal guverner, določen s
strani vlade. Občine so bile avtonomne. Prihajalo je do trenj med občinami in guvernerjem. Leta
1903 je Diaz zmanjšal pravice občin.
Leta 1928 so ukinili občine v Federal Districtu in ga razdelili na Central Department in 13
okrajev. Cuidad de Mexico so sestavljale nekdanje občine: Tacuba, Tacubaya, Mixcoac in
Cuidad de Mexico.
Leta 1970 so Cuidad de Mexico razdelili na štiri okraje: Miguel Hidalgo, Cuauhtemac,
Venustiano Carranza in Benito Juarez. Število okrajev je naraslo na 16. Od leta 1993 Cuidad de
Mexico enačijo s Federal Districtom.187
Problem je, da leta 1824, ko je nastal Federal District, niso predvidevali take širitve mesta. Tako
sta Federal District in Mexico pod različno upravo, kar pa ni dobro za planiranje razvoja
prestolnice. V Mexico, tako kot v ostalih 30 državicah volijo svojega guvernerja in 'Camara de
Diputados' (Dom poslancev). Federal District kot prestolnica pa ima poseben položaj. Od leta
1917 je guverner izbran s strani predsednika in ne voljen. Leta 1928 se je to spremenilo in
Federal District je bil pod direktno oblastjo predsednika države in izbranega guvernerja
imenovanega 'regente'. V 80. letih se pojavljajo žeje po večji avtonomiji, nekatere politične
skupine so predlagale ustanovitev 32. države. Leta 1989 je bila ustanovljena skupščina
'Representantes del Distrito Federal', leta 1993 preimenovana v 'Asamblea Legislativa del
Distrito Federal', vendar z omejenimi pristojnostmi. Leta 1997 je prišlo do velike spremembe, ko
so guvernerja in člane skupščine določali na volitvah.188
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Federal District nima svoje ustave, ampak svoj statut. S proračunom upravljajo lokalne oblasti.
Vendar po 44. členu mehiške ustave, bo Federal District preoblikovan v zvezno državo’State of
the Valley of Mexico’.189
Federal District:
1) Alvaro Obregón,
2) Azcapotzalco,
3) Benito Juárez,
4) Coyoacán,
5) Cuajimalpa,
6) Cuauhtémoc,
7) Gustavo A. Madero,
8) Iztacalco,
9) Iztapalapa,
10) Magdalena Contreras,
11) Miguel Hidalgo,
12) Milpa Alta,
13) Tláhuac,
14) Tlalpan,
15) Venustiano Carranza
16) Xochimilco
State of Mexico:
17) Atizapan de Zaragoza
18) Coacalco
19) Cuautitlán
20) Cuautitlán Izcalli
21) Chalco
22) Chicoloapan
23) Chimalhuacan
24) Ecatepec
25) Huixquilucan
26) Ixtapaluca
27) La Paz
28) Naucalpan de Juárez
29) Netzahualcoyotl
30) Nicolás Bravo
31) Tecamac
32) Tlalnepantla
33) Tultitlán
Karta 6: Metropolitansko območje Cuidad de Mexica
(http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/).
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6. GEOGRAFIJA CUIDAD DE MEXICA
6. 1 Naravnogeografske značilnosti
6. 1. 1 Lega in reliefne značilnosti

Karta 7: Lega Cuidad de Mexica
(http://www.freeworldmaps.net/northamerica/mexico/map.html).
Mesto Ciudad de Mexico leži v medgorski Mehiški kotlini, na 19º 26' severne geografske širine
in 99º 08' zahodne geografske dolžine, v južnem delu Mehiškega višavja. Mesa Central je višji
del planote in porasel s skromnim rastlinstvom. Pokriva ga vulkanska prst. Tu so z namakanjem
pridobili največ kmetijskih površin, zato je ta del najgosteje poseljen. 190
S treh strani jo obdajajo gorske verige, ki prestrezajo vlažne zračne gmote in omogočajo rast
gozdov. Na zahodu se v smeri od severozahoda proti jugovzhodu vleče 1300 km dolga gorska
veriga Sierra Madre Occidental, je vzporedna Tihemu oceanu ter sega od 2000 do 3000 metrov
visoko in doseže širino 300 km. Vrhovi so porasli z iglastim gozdom. Pobočja obrnjena proti
morju so strma. Vanje so reke vrezale soteske in kanjone. Na notranji strani se pobočja položno
spuščajo proti osrednjim planotam.191
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Na vzhodu se vzporedno z obalo Mehiškega zaliva vleče 1200 km dolgo apneniško mlado
nagubano gorovje Sierra Madre Oriental. V povprečju doseže širino 150 km in višino 3700 m.
Topli in vlažni vetrovi iz Mehiškega zaliva prinašajo veliko padavin, zato so lahko reke z
erozijskim delovanjem ustvarile strm in razčlenjen relief. Gorska veriga je iz sedimentnih
kamnin.192
Na jugu se v smeri od zahoda proti vzhodu vije vulkansko gorovje Sierra Neo-Volcanica, ali 900
km dolga vulkanska os z vrhovi do 5000 metrov. Mednje spada tudi 5610 metrov visok Pico de
Orizaba ali Citlaltepec, ki je najvišji vrh Mehike.193
Mehiška kotlina obsega 240 km2 . Cuidad de Mexico leži v njenem jugovzhodnem delu. Kotlina
je ovalne oblike, ki se razteza v smeri sever-jug. Od vzhoda proti zahodu meri 60 km in od severa
proti jugu 30-40 km. Obkroža jo gozdnat gorski obroč. Na severu, zahodu in jugu mesto sega do
vznožja okoliških hribov. Na vzhodu so hribi bolj oddaljeni, kjer sta tudi zasnežena Ixtaccihuatl
in Popocatepetl, na jugu je pogorje Ajusco, na zahodu pogorje Sierra de las Cruces in na severu
pogorje Pachuca.194
Severni in osrednji del Federal Districta je nižji in urbaniziran. Ravnino ponekod prekinjajo
vrhovi. Na severu Federal Districta je gorovje Sierra de Guadalupe, del gorovja Sierra del
Tepayec. Proti osrednjevzhodnem delu se vleče veriga vulkanov Sierra de Santa Catarina.
Najvišji vulkan je vulkan Guadalupe ali El Borrego, visok 2 820 metrov in hrib Cerro de la
Estrella, visok 2450 metrov, ki je prav tako del gorovja Sierra del Santa Catarina.
Proti jugu in jugozahodu se površje zvišuje in je zato manj poseljeno. Na zahodu je hribovje
Chapultepec, ki ločuje mehiško kotlino od doline Morelos in Toluca. Del tega hribovja je tudi
Sierra de las Cruces. Vzhodno od tega je vulkan Ajusco, visok 3930 mretrov. Je del vulkanske
verige Eje Neovolcanico, imenuje se tudi Sierra de Ajusco – Chichinautzin. Sem sodijo vulkani:
Xitle, Tlaloc (3690 m), Teuhtli (2790 m) in Chichinautzin (3490 m). Verigo prekinjajo številne
doline. Najbolj pomembni sta Milpa Alta in Tlalpan.195
Zaradi tega, ker kotlino na jugu zapirajo gorovja, se je mesto širilo proti severu, vzhodu in
zahodu.

192

Prav tam.
Blouet, Latin America and the Carribean 237; Dežele in ljudje 84.
194
Burtland, Latin Amertica a regional geography 63; Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 58.
195
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuidad_de_M%C3%A9xico.
193

74

nizko

visoko

Karta 8: Nadmorska višina Federal Districta
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/eleva.cfm).
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6. 1. 2 Geološke značilnosti
Centralno mezeto gradijo kredni apnenci in skrilavci, ki so nagubani, prelomljeni, penepleizirani
ter pokriti z debelimi vulkanskimi sedimenti. Izlivi lave iz terciarja in kvartarja se kopičijo v več
100 metrov debele sklade v obliki vulkanskih stožcev. Reke so bile s skladi blokirane. Nekatere
so se z erozijo prebile skozi in z odlaganjem materiala iz višavij so ustvarile zajezitve. Med njimi
se razprostira vulkanska pokrajina, v katero so se stekale reke. V podlago so izrezale globoke in
ozke doline.196
Nižje dele Mehiške kotline pokrivajo jezerske gline. Gorovje, ki obkroža Mehiško kotlino pa je iz
vulkanskih kamnin.197
44,7 % Federal Districta gradijo vulkanske kamnine iz obdobja kvartarja. Prevladujejo v južnem
in osrednjem delu Federal Districta. 31,6 % Federal Districta, v osrednjem in severnem delu,
pokrivajo sedimenti kvartarne starosti. 23,7 % območja pa gradijo vulkanske kamnine terciarne
starosti. Prevladujejo v vzhodnem in zahodnem delu Federal Districta.198
39,92 % zvezne države Mexico gradijo vulkanske kamnine terciarne starosti in 21,63 %
vulkanske kamnine iz obdobja kvartarja, ki prevladujejo v severnem delu. 0,59 % površja pa
gradijo vulkanske kamnine iz obdobja mezozoika, v jugozahodnem delu. Na jugozahodu
prevladujejo mezozojske metamorfne kamnine, ki zasedajo 8,81 %. V južnem delu se pojavljajo
mezozojski (1,8 %) in terciarni sedimenti, s prevlado apnenca. Slednji se pojavljajo tudi v
vzhodnem delu zvezne države Mexico in zasedajo 17,55 %. V vzhodnem in osrednjem delu pa se
pojavljajo tudi sedimenti kvartarne starosti (9 %).199

196

Burtland, Latin Amertica a regional geography 57.
http://lanic.utexas.edu/la/mexico/water/book.html.
198
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/geolo.cfm.
199
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/edomex/geolo.cfm.
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vulkanske kamnine iz kvartarja
vulkanske kamnine iz terciarja
sedimenti iz kvartarja
Karta 9: Kamninska zgradba Federal Districta
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/geolo.cfm).
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Tektonika
Ozemlje današnje Mehike leži na stiku litosferskih plošč: severnoameriške, pacifiške, karibske,
plošče Kokos ter južnoameriške. Plošča Kokos se v srednjeameriškem tektonskem jarku podriva
pod severnoameriško in karibsko ploščo s hitrostjo 7 cm na leto. Na Kokosovo ploščo pritiska
Pacifiška plošča.
Trčenje Kokosove in Severnoameriške plošče je povzročilo nastanek ognjenikov in oblikovanje
vulkanske osi Cordillera Volcanica. Mednje spadajo najvišje gore v Mehiki: Pico de Orizaba
(5700 m), Popocatepetl (5452 m), Ixtaccihuatl (5286 m), Paricutin, Toluca, Colima in Jorullo.
Mesa Central je pod močnim vplivom tektonike. Premiki vzdolž prelomnic med ploščami
povzročajo potrese. Najbolj potresno aktivno območje se nahaja na 18 s. g. š. in 102 z. g. d., to je
400 km jugozahodno od Cuidad de Mexica. Mesto leži na potresno aktivnem območju. Ker je
mesto na dnu nekdanjega jezera, je potresno še bolj občutljivo.
Leta 1985 je Mehiko prizadel hud potres, ki je najbolj prizadel prestolnico. Moč potresa je bila 8,
1 po Richterjevi lestvici. Uničenih je bilo 100000 hiš, umrlo je od 5000 do 10000 ljudi, 50 000 je
bilo ranjenih. Žarišče potresa je bilo 400 km jugozahodno od prestolnice v področji Michoacan.
Potres je nastal zaradi subdukcije kokosove plošče pod severnoameriško in karibsko ploščo, pri
čemer se je kokosova plošča prelomila. Učinki potresa so bili močnejši zaradi lege prestolnice na
dnu nekdanjega jezera.200

200

Kent, Latin America land and people 92.
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6. 1. 3 Klimatske značilnosti
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Graf 3: Klimogram Cuidad de Mexica
(http://uk.weather.com/weather/climatology/MXDF0132?dayofyear=213, datirano 27. 2. 2007,
avtor: Barbara Filipič).
Ciudad de Mexico leži na geografski širini 19º 26', na nadmorski višini 2277 m. Nadmorska
višina je pomemben dejavnik, ki vpliva na tukajšnje podnebje. Zaradi višje nadmorske višine so
tukaj temperature nižje. 201
Povprečne temperature v Federal Districtu padajo od severovzhoda proti jugozahodu. Vzrok je v
tem, da je nadmorska višina v južnem in jugozahodnem delu Federal Diatricta najvišja.
Povprečne temperature na severnem in v osrednjem delu, ki je urbaniziran in znašajo od 14-16° C
in več. Na jugu in jugozahodu, v območju vulkanski osi pa so povprečne temperature nižje zaradi
nadmorske višine in znašajo pod 10° C.
Povprečna temperatura v kotlini je med 15 in 16º C, v okoliškem gorovju pa zaradi višje
nadmorske višine nižja, od 12 do 14º C. 202
Najtoplejši mesec je maj, ko je povprečna temperatura 19° C. Maja temperature dosežejo svoj
maksimum, v središču mesta znašajo 29º C, v gorovju pa so maksimalne temperature nižje.203
Najhladnejši mesec je januar, ko je povprečna temperatura 13° C. Temperature januarja dosežejo
minimum, to je 9,5º C, zunaj mesta pa se spustijo po 0º C 204
V januarju so temperature na obrobju 8º C nižje kot v središču mesta. Govorimo o pojavu
mestnega toplotnega otoka.205
201

http://uk.weather.com/weather/climatology/MXDF0132?dayofyear=213
Jauregui Ostos, 35-38.
203
http://uk.weather.com/weather/climatology/MXDF0132?dayofyear=213, Jauregui Ostos, 35-38.
204
http://uk.weather.com/weather/climatology/MXDF0132?dayofyear=213,
http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/
205
Jauregui Ostos, 35-38.
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Temperature so mile in le skromno nihajo preko leta. Medtem ko so letna temperaturna nihanja
majhna, pa so dnevna nihanja velika. Poleti so dnevne temperature do 20° C, ponoči pa se
spustijo pod 10° C. Pozimi temperature dosežejo med 15-20° C ponoči in podnevi. Pozimi se
pojavlja pozeba.
Zaradi lege v kotlini se pogosto pojavlja temperaturna inverzija. Do pojava inverzije prihaja v
hladnih jasnih nočeh. Iz okoliških gorovij se v kotlino steka hladen zrak. Inverzija se pogosteje
pojavlja v severnem delu urbanega območja ter ob jezeru Taxcoco, v bližini letališča. Zaradi
zmanjšanja vidljivosti, inverzija povzroča probleme v letalskem prometu.206
Najmočnejši vetrovi so v mesecu februarju, marcu, aprilu ter najšibkejši v novembru in
decembru, kar vpliva, da megla v zimskih mesecih dalj časa ostane v kotlini skupaj z
onesnaženim zrakom. Najmočnejši so severni in severno-vzhodni vetrovi, saj je kotlina odprta
proti severu. Povprečna hitrost vetra je 0, 9 m/s.207
Drugi pomembni dejavnik, ki vpliva na tukajšnje podnebje je lega v notranjostio države. Gorske
pregrade preprečujejo vstop vlažnim pasatnim vetrovom iz oceana v notranjost, zato je količina
padavin nižja. Povprečna letna količina padavin je 851 mm. 77 % padavin pade od meseca junija
do septembra.208
V poletnih mesecih pade okoli 125-150 mm padavin na mesec, večinoma v obliki vročinskih
neviht. Najbolj sušno obdobje je med novembrom in marcem, ko padavine redko presežejo 10
mm na mesec.209
Padavine v Federal Districtu naraščajo od severovzhoda proti jugozahodu skupaj z nadmorsko
višino. Severni in vzhodni del Federal Districta ima najmanj padavin, pod 700 mm/leto. Največ
padavin je na jugu in jugozahodu, na območju vulkanske osi, kjer letno pade nad 1000 mm
padavin.
Povprečna relativna vlažnost je 40 % in povprečni pritisk 565 mm Hg. Povprečno je 125 dni leta
precej namočenih ter 60 dni s slano.210
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Jauregui Ostos, 49.
Gardiner, Naval power in the conquest of Mexico 58.
208
http://uk.weather.com/weather/climatology/MXDF0132?dayofyear=213
209
Kent, Latin America land and people 93-94.
210
http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/.
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pod 8° C
8-10° C
10-12° C
12-14° C
14-16° C
nad 16° C
Karta 10: Povprečne letne temperature v Federal Districtu
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/temperat.cfm).
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pod 600 mm/leto
600-700 mm/leto
700-800 mm/leto
800-1000 mm/leto
1000-1200 mm/leto
1200-1500 mm/leto
nad 1500 mm/leto
Karta 11: Povprečna letna količina padavin v Federal Districtu
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/precipit.cfm).
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Na severovzhodu je podnebje toplo in polsušno. Temperature so tu najvišje od 14-18° C in
količina padavin najnižja od 500-600 mm letno. Proti jugu padavine naraščajo zaradi nadmorske
višine in temperature padajo.
V severnem, osrednjem in vzhodnem delu Federal Districta je podnebje toplo, s padavinami v
poletnih mesecih. Višine tu dosegajo 2250-2900 metrov. Srednja letna temperatura se giblje od
12-18° C. Letno pade tu od 600-1000 mm padavin.
Južno od tega območja je podnebje nekoliko hladnejše s padavinami poleti. Nadmorska višina
presega 2900 metrov, zato so srednje letne temperature tu nižje, gibljejo se od 5-12° C in količina
padavin večja od 1000-1500 mm letno.
Na jugu in jugovzhodu Federal Districta pa je podnebje relativno hladno z obilnimi padavinami
poleti. Letna količina padavin naraste na 1200-1500 mm.211

semiaridno toplo
toplo subhumidno s padavinami poleti
polhladno subhumidno s padavinami poleti
polhladno humidno z obilnimi padavinami poleti
Karta 12: Podnebje v Federal Districtu
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/climas_map.cfm).
211
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6. 1. 4 Hidrogeografske značilnosti
Na območju Cuidad de Mexica je bilo v preteklosti šest jezer. Najpomembnejše je bilo jezero
Texcoco, južno od njega je bilo jezero Xochimilco in vzhodno jezero Chalco, ki sta bili med
seboj povezani in bogati z ribami. Jezero Chalco je ležalo višje od Xochimilca, ki je bilo višje od
Texcoca zaradi česar so mesto ogrožale poplave.
Severno od jezera Texcoco so ležala še tri jezera: najprej jezero San Cristobal, severneje
Xaltocan in dalje največje Zumpango. Zaradi višje lege so prav tako poplavno ogrožala mesto
Tenochtitlan.
Jezero Texcoco in druga so obsegala 1500 km2 mehiške kotline. Pred prihodom Špancev so bila
jezera že precej izsušena, le vzhodno od mesta so ostale posamezne zaplate vode ter kanali na
jugovzhodu v Xochimilcu.212
Jezera so bila izsušena za potrebe rasti mesta, poselitve ter kmetijstva.213
Večina rek v notranjosti nima odtoka v morje, voda izhlapi ali pa se izlivajo v jezero Taxcoco in
druga manjša jezera. Večja jezera nikoli ne presahnejo, vendar nivo vode niha v skladu z
deževnim oziroma suhim obdobjem.214
94, 9 % Federal Distrcta spada v porečje reke Moctezuma. Reke Los Remedios, Tacubaya,
Mixcoac, Churubusco, Consulado sodijo v porečje reke Moctezume. Porečje vključuje tudi jezero
Xochimilco, San Juan de Aragon in Chapultepec. Južni in jugovzhodni del Federal districta sodi
v porečje rek Balsas-Mezcala, sem sodita reki Agua de Lobo in El Zorrillo. Majhno območje na
zahodu spada pod porečje Lerma-Toluca.215
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Noble, Mexico city 20.
Kent, Latin America land and people 93.
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Butland, Latin Amertica a regional geography 67.
215
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Lerma-Toluca
Balsas- Mescala
Moctezuma
Karta 13: Porečja v Federal Districtu
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/rh.cfm).
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1 – Rio de Los Remedios
2 – Gran Canal des Desague
3 – Rio Consulado
4 – Rio San Joaquin
5 – Rio Tecamachalco
6 – Rio Tacubaya
7 – Rio Becerra
8 – Rio de la Puedad
9 – Rio Mixcoac
10 – Barranca del Muerto
11 – Rio Churubusco
12 – Arroyo Tequlazgo
13 – Rio San Angel
14 – Rio Jeronimo
15 – Rio Magdalena
16 – Rio Eslava
17 – Canal Nacional
18 – Canal de Chalco
19 – Chinampinerio del Xochimilco
20 – Chinampinerio de Chalco
21 – Chinamperia Mixquic
22 – Humedales Tlahuac
23 – Rio Amecamaca

Karta 14: Vodovje v Federal Districtu (avtor: Barbara Filipič).
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6. 1. 4. 1 Vodna oskrba in pogrezanje mesta
Zaradi nenehne rasti števila mestnega prebivalstva predstavlja vodna oskrba precejšen problem.
Zaradi neprimernosti površinskih voda je značilna odvisnost mesta od podtalnice. Le 2 % k
vodni oskrbi prispevajo površinske vode: reka Magdalena v Federal Districtu, Tlalnepantla in jez
Madin v zvezni državi Mexico. 72 % vodne oskrbe prispeva podtalnica, ki se nahaja pod
metropolitanskim območjem. Gradnja vodovodnega sistema, kanalizacijskega omrežja in
popravila razpok ne sledijo rasti mesta. Podtalnica je zaradi neustreznega odvajanja odpadnih
voda ter neustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki ogrožena zaradi kemičnega in
mikrobiološkega onesnaževanja. 216
Črpanje podtalnice prinaša dve posledici. Ker črpanje podtalnice presega sposobnost naravnega
obnavljanja, je nivo podtalnice upadel in otežil oskrbo. Gladina podtalnice se torej znižuje in
posledično se tla mesta pogrezajo. Mesto je zgrajeno na nestabilnem jezerskem dnu. Izsuševanje
zgornjih glinastih plasti in s tem krčenje, je vzrok za posedanje tal.217
Podtalnico so odkrili sredi 19. stoletja. Problem pogrezanja tal se je pojavil v drugi polovici 19.
stoletja. Do leta 1895 je gladina podtalnice upadla za 5 cm na leto. V obdobju od leta 1948 do
1953 je v posameznih območjih gladina upadla za 46 cm na leto. Od konca leta 1983 se je
gladina podtalnice na različnih območjih Cuidad de Mexica letno povprečno znižala od 0,1 do
1,5 m. V teh štiridesetih letih je nivo podtalnice padel za 32 metrov. Od leta 1986 do 1992 se je
gladina podtalnice znižala za 6 do 10 m. Danes nivo podtalnice vsako leto upade za 1 meter. V
zadnjih stotih letih se je posledično mestno središče pogreznilo povprečno za 7, 5 metrov. Mesto
se vsako leto pogrezne za 5 do 40 centimetrov.
Leta 1953 so zaradi pogrezanja mesta usahnili številni izviri, zato je bilo potrebno zgraditi nove
na območju Chalca, Tlahuaca in Xochimilca. Vsako sekundo so tu načrpali 12, 2 m3 vode, zaradi
česar se je nivo podtalnice upadal in mesto se je pogrezalo.218
Znak pogrezanja so med drugim razpoke v cestah in pločnikih, nagnjene stavbe, razpokane
vodovodne cevi, kar povzroča večjo ranljivost podtalnice za onesnaževanje vode.219
Problem pogrezanja je tudi zmanjševanje razlike višine mesta v odnosu do jezera Taxcoco. Leta
1900 je bilo dno jezera 3 metre nižje kot mestno središče. Do leta 1974 je bilo dno jezera že 2
metra višje kot je višina mestnega središča. Te spremembe so povečale poplavno ogroženost.220
Zaradi pomanjkanja pitne vode so jo morali v mesto dovajati tudi iz 400 km oddaljenih virov.
Vodo izpod mesta pa so črpali v omejenih količinah. Leta 1941 se je začela gradnja 15 km
dolgega vodovoda iz doline reke Lerme. Leta 1982 pa še vodovod, ki je dovajal vodo iz 124 km
oddaljene doline reke Cutzamale. Sistem Lerma – Cutzamala je k vodni oskrbi prispeval 26 %.221
216
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V začetku 20. stoletja so odpadno vodo odvajali skozi drenažni kanal 'Grand Drainage Canal' in
tunel Tequisquiac v severni del kotline. Do leta 1950 je bilo ugrezanje mesta tolikšno, da so
morali zgraditi nasipe, ki so zadržali vodo v času nalivov. Potrebno je bilo tudi črpanje talne vode
pod mestom na nivo drenažnih kanalov. Mesto je bilo ogroženo s poplavami, potrebno je bilo
poglabljanje jezera Taxcoco.222

Območje (km2)
Območje rabe (km2)
Število prebivalcev (v milijonih)
Dnevna poraba na prebivalca (v litrih)
Raba vode (v %):
- gospodinjstva
- industrija
- ostalo

Federal District Zvezna država Mexico
1504
2269
667
620
8, 3
6, 8
364
230
67
176
16

80
17
3

Tabela 5: Raba vode v Federal Districtu in zvezni državi Mexico
(http://lanic.utexas.edu/la/mexico/water/book.html).
Prebivalec mesta porabi dnevno od 364 do 230 litrov vode, kar je nenavadno, saj milijoni
prebivalcev na obrobju nimajo vodne napeljave. Velika količina je zlasti posledica neefektivne
rabe industrijske vode, namreč le majhen delež jo reciklirajo (7%).223
Vode so med najbolj onesnaženimi. Večina odpadnih voda zapusti kotlino po 50 km tunelu
imenovanem 'Emisor Cental', ki pelje v reko Tula in Panuco.224
Eden od štirih prebivalcev mesta nima vodne napeljave. V revnejše predele cisterne enkrat
tedensko pripeljejo pitno vodo.225

Slika 30: Cisterna (foto: Barbara Filipič, avgust 2006).
222

Fox, 70.
Noble, Mexico city 22.
224
Prav tam.
225
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223
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Podtalnico ogroža nepravilno upravljanje z odpadki. Problematična so zlasti revnejša območja,
kjer nista urejena kanalizacija in zbiranje odpadkov. 82 % prebivalcev je priključenih na
kanalizacijsko omrežje, 8 % uporablja septične tanke, 6 % prebivalcev pa nič. Prav tako
podtalnico ogroža uporaba pesticidov na kmetijskih območjih. Poleg tega se v vodovodnem
sistemu zaradi razpok izgubi kar 40 % vode. 226
Le 10 % vode reciklirajo. 83 % reciklirane vode uporabljajo za zalivanje parkov, čiščenje ulic
ipd., 10 % uporabijo v industriji zlasti kot hladilno vodo, 5 % za namakanje kmetijskih površin, 2
% za pranje avtomobilov.227

Karta 14: Mesta pogrezanja tal (Perlo Cohen, str. 55).

226
227
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Mesta ugrezanja so največja v severnem in vzhodnem delu Federal Districta, v okrajih
Azcapotzalco, Benito Juarez, Cuauhtemoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza,
Tztapalapa, Tlahuac, Xochimilco, kar je pogojeno s kamninsko sestavo tal. Tu prevladujejo
sedimenti iz kvartarja.

Karta 15: Poraba vode na prebivalca na dan (Perlo Cohen, str. 75).
Največja poraba vode na prebivalca je značilna za okraje: Cuauhtemoc, Benito Juarez, Miguel
Hidalgo, Alvaro Obregon, Magdalena Contreras, Cuajimalpa v severnem in zahodnem delu
Federal Districta. Najmanjša poraba vode je v vzhodnih delih, kar sovpada z revnejšimi območji,
kjer nimajo vodne napeljave.
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6. 1. 5 Prst in rastje
Prsti so rodovitne, nastale iz jezerskih sedimentov in vulkanskega pepela.228
62 % Federal Districta, v severnem in osrednjem delu, predstavljajo urbane površine. Ostalo
območje porašča gozd in travniki. 229
Prvotna vegetacija na Mesa Central je že marsikje spremenjena za potrebe kmetijstva, gozdovi so
že precej izkrčeni. Na izkrčenih območjih raste travnato rastje.V južnem delu Federal Districta je
sušoljubna stepa z grmičevjem in kaktusi, ki je že precej spremenjena v kmetijske površine. 230
Te prevladujejo predvsem južno in jugovzhodno od urbanih površin, kjer gojijo koruzo, fižol,
čili, oves. Tu uspeva tudi pšenica, ki so jo prinesli Španci. V Xochimilcu gojijo zelenjavo in
cvetje.231
Gorska območja na jugu in jugozahodu Federal Districta poraščajo gozdovi. Na južnih in
zahodnih pobočjih prevladujeta hrast in bor. Prevladujejo naslednje vrste: Pinus oocarpa, P.
michoacana, P. leiophylla, Quercus magnoliifolia in Q. Laurina. Ostala pobočja pa porašča
smreka.232
Že v 15. stoletju je kralj Texcoca Nezahualcoyotl opozoril na zmanjšanje gozdnih površin in izdal
dekret o prepovedi sekanja gozdov v posameznih območjih, neupoštevanje pa kaznoval z
usmrtitvijo.V kolonialnem obdobju in v 19. stoletju se je krčenje gozdov nadaljevalo.233
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Kent, Latin America land and people 93.
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trava
smrekov gozd
nizki gozd
borov gozd
namakalne kmetijske površine
kmetijske površine toploljubnih rastlin
urbanizirane površine
Karta 16: Raba tal v Federal Districtu
(http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/df/agri.cfm).
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6. 2 Družbenogeografske značilnosti
6. 2. 1 Prebivalstvo in poselitev
6. 2. 1. 1 Gibanje števila prebivalcev
Rast števila prebivalcev je posledica priseljevanja in naravne rasti prebivalcev. Na rast števila
prebivalcev v mestu pa je vplivalo tudi dejstvo, da se je mesto širilo in pripojilo okoliške ruralne
skupnosti.
Porast avtobusnih povezav s podeželjem in radio sta povzročila zavedanje podeželskega
prebivalstva o možnostih zaposlitve izven domačega okolja. V mesto se priseljujejo prebivalci iz
kar 2/3 mehiškega ozemlja.234
Kljub prenaseljenosti, pomanjkanju prebivališč, slabim zaposlitvenim možnostim, Cuidad de
Mexico še vedno privlači priseljence.Vzroki so v tem, da jim mesto kljub temu ponuja več
možnosti za boljše življenje kot podeželje. Zaradi večje ponudbe delovnih mest imajo revni
priseljenci upanje za boljši zaslužek in življenje. 235
Vendar se migranti ne selijo v mesto brezglavo, temveč šele, ko dobijo informacije o stanju v
mestu, ki jih dobijo od ljudi, ki tam že živijo. Ponavadi se najprej preseli v mesto en član družine,
nato pa mu sledijo še sorodniki in znanci. Dejavniki za selitev so tako ekonomski kot socialni.236
Rast prebivalstva in razvoj mesta
Leto Število prebivalcev
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005

419304
629272
755902
1229576
1757530
3050442
4870876
6874165
8831079
8235744
8489007
8605239
8720916

Rast prebivalstva
(%)

Letna stopnja rasti
(%)

50,1
20
42,9
73,6
59,7
41
28,5
- 6,8
3,1
1,4
1,3

5,01
2
4,29
7,36
5,97
4,10
2,85
- 0,68
0,31
0,14
0,13

Tabela 6: Število prebivalcev in rast prebivalstva v Cuidad de Mexico
(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob91&c=3837&e=09).
234

Latin America Geographical Perspectives, 32-33.
Blouet, Latin America and the Caribbean 132; Kent, Latin America and the Carribean 246-248.
236
Prav tam 246-248.
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Povprečna prebivalstvena rast v letih 1877 do 1900 v Cuidad de Mexicu je bila 3, 2 %. Leta 1900
je v Cuidad de Mexico živelo več kot 400000 prebivalcev. Na koncu obdobja uprave Porfira
Diaza (1876 – 1910) je število prebivalcev v mestu zraslo na več kot 600000 prebivalcev,
posledično se je mesto širilo. Rast je sledila razvoju industrije na podlagi tujih vlaganj in razvoju
prometnega omrežja.237
V letih 1920 in 1921, v času revolucije, so se ljudje umikali pred nasiljem v mesto. V tem času se
je v mesto preselilo 108000 prebivalcev. Od takrat naprej se je število prebivalcev v mestu
podvojilo vsakih 15 let.238
Cuidad de Mexico
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Graf 4: Število prebivalcev v Cuidad de Mexico (avtor: Barbara Filipič).
Minister Jose Vasconcelos je po revolucionarnem obdobju, v 1920. letih zadal nalogo mehiškim
največjim umetnikom: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros in Jose Clemente Orozco, da s
freskami z zgodovinskimi, političnimi ali družbenimi temami okrasijo številne zgradbe v
prestolnici. 239
Leta 1930 je bilo v mestu že več kot 1 milijon prebivalcev, leta 1940 pa 1,7 milijona. Število
prebivalcev je najhitreje naraščalo v letih od 1930-1940, ko je prebivalstvo naraslo za okoli 74 %.
Nato pa se je prebivalstvena rast rahlo upočasnila. V letih 1910-1930 je mesto obsegalo osrednje
območje okraja Cuauhtemoc in Venustiano Carranza.
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Scott, Urban and spatial development in Mexico 30, 36.
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Prav tam 18.
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V letih 1940 do 1950 je bila rast mesta zlasti posledica migracij iz ruralnih območij. V mesto se
je priseljevalo mlajše prebivalstvo, posledica tega pa je višja stopnja rodnosti. Po letu 1950 so se
migracije v mesto nadaljevale. Pomembnejši dejavnik rasti prebivalstva postane naravna rast
prebivalstva. Leta 1950 je bilo v mestu že več kot 3 milijone prebivalcev.240
V štiridesetih in petdesetih so tovarne in nebotičniki rasli skoraj tako hitro kot prebivalstvo
Vendar stanovanja, delovna mesta in druge storitve temu niso sledile, zato so se okoli mesta
začela razraščati barakarska naselja.241
Val migracij se je nadaljeval v petdesetih in šestdesetih letih. Vzroki za priseljevanje so bili
razvoj industrije. V mesto so se preseljevale cele družine in se naselile v predmestju. Vlado so
prosili za gradbeni material, napeljavo vodovodne instalacije in električne napeljave. V mesto so
se selili iz Michoacana, Pueble, Guerrera, Jalisca, Nuevo Leona, Hidalda in Guanajuata.242
Do leta 1950 se je urbano območje razširilo v okraj Miguel Hidalgo ter do leta 1970 v okraje
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juarez in Iztacalco.
V 1970-ih je v prestolnici živelo preko 7 milijonov prebivalcev. Mesto se je začelo širiti prek
meja Federal Districta, v sosednjo državico Mexico.243
Hitro rast prebivalstva v zadnjih 50 letih je spremljala gradnja stanovanjskih četrti za srednje in
zgornje razrede ter nelegalna in neplanirana naselja na obrobju. Stopnja rasti prebivalstva v ožje
urbanizirano območje se je od 80. let dalje upočasnila in celo upadla, za 7 %, kar je posledica
preseljevanja iz mesta na mestno obrobje. Za mestno središče je namreč značilno, da je
odseljevanje večje od priseljevanja. Odseljujejo se v soseske na mestnem obrobju, medtem ko so
posamezne zgradbe v mestnem središču zapuščene. Nadaljuje pa se priseljevanje v okoliška
območja. Leta 1980 je živelo v mestu že več kot 8 milijonov prebivalcev.244
Hitra rast mesta v 2. polovici 20. stoletja je povzročila tudi vedno bolj onesnaženo okolje. Vlada
je sicer z različnimi poskusi skušala zmanjšati imigracije in centralno vlogo mesta, vendar
priseljevanje se še vedno nadaljuje. Na dan se v mesto priseli okoli 2000 prebivalcev oziroma
750000 prebivalcev na leto.245
V mestu je leta 2005 živelo skoraj 9 milijonov prebivalcev. V metropolitanskem območju Cuidad
de Mexica pa živi med 19,7 in 20 milijoni prebivalcev. V mestu živi več kot 1/5 vseh
prebivalcev. 60 % prebivalcev se je rodilo v mestu, 40 % pa se je sem preselilo iz ruralnih
območij. 50 % prebivalcev živi v nelegalno poseljenem obrobju mesta.246
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Prav tam 18.
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Prav tam 19.
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leta 1524

1, 9 km2

leta 1900

16, 9 km2

leta 1930

66, 82 km2

leta 1960

383, 85 km2

leta 1990

1 160, 92 km2

Karta 18: Prostorska rast Cuidad de Mexica (Geografia de Mexico, str. 213) (avtor: Barbara
Filipič).
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Starostna sestava priseljencev

Distrito Federal
Mexico

5-14 let
17,2
23,2

15-24 let
35,4
25,4

25-39 let
32,3
34,6

40-59 let nad 60 let
11,65
3,5
12,9
3,9

Tabela 7: Delež selitev po starostnih skupinah leta 2000
(http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).

Distrito Federal

Število prebivalcev

nad 60 let
40-59 let
25-39 let
15-24 let
5-14 let
0

10

20

30

40

Starost

Graf 5: Starostna sestava priseljencev v Cuidad de Mexico (avtor: Barbara Filipič).
Priseljenci so večinoma mladi. 52 % prebivalcev je starih pod 24 let, 84 % pa pod 39 let.
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Rast prebivalstva po okrajih
Okraj
Federal District
Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena
Contreras
Milpa Alta
Alvaro Obregón
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Stopnja rasti v letih 2000-2005
(%)
0,2
-0,6
-0,3
2,5
-0,6
-0,7
0,5
0,5

Število
prebivalcev
8720916
425298
628063
173625
1193161
395025
1820888
228927

3,2
0,5
2,3
0,8
1,6
-0,3
0,2
0,0
-0,6

115895
706567
344106
607545
404458
355017
521348
353534
447459

Tabela 8: Število prebivalcev in rast prebivalstva po okrajih
(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob103&c=3850&e=09).
Povprečna letna stopnja rasti v Federal Districtu v letih od 2000 do 2005 je bila 0, 2 %. V okrajih
Cuajimalpa de Morelos na skrajnem zahodnem delu Federal Districta, Milta Alpa, Tlahuac in
Xochimilco na jugovzgodnem delu je stopnja rasti prebivalstva nadpovprečna. Medtem, ko je v
okrajih Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán,
Azcapotzalco in Miguel Hidalgo, v osrednjem delu in severnem delu stopnja rasti prebivalstva
pod povprečjem. Prebivalstvo narašča zlasti v okrajih, ki ležijo na mestnem obrobju. Tja se
vsakodnevno priseljujejo priseljenci iz podeželja z upanjem na boljše življenje v mestu. V
osrednjem delu mesta prebivalstvo ne narašča, temveč celo upada, saj se tamkajšnji prebivalci
izseljujejo v stanovanjske četrti na mestnem obrobju.
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pod 0 %
nad 0 %
Karta 17: Stopnja rasti po okrajih v Federal Districtu v letih 2000-05 po okrajih (avtor: Barbara
Filipič).
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6. 2. 1. 2 Gostota poselitve

Mehika
Distrito Federal
Mexico

Gostota poselitve
(preb/km2)
50
5799
586

Tabela 9: Gostota poselitve leta 2000 (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
Gostota poselitve v Federal Districtu je velika, na km2 živi skoraj 6000 prebivalcev. Medtem, ko
je okolica redkeje poseljena. Gostota poselitve v Mehiki je le 50 prebivalcev/ km2. Vzrok za
veliko gostoto poselitve v Federal Districtu vidim zlasti v koncetraciji delovnih mest, šolstva,
zdravstva ipd. v prestolnici.
6. 2. 1. 3 Starostna sestava
2005
skupaj moški ženske
24
23
25
Mehika
29
28
30
Federal District
24
24
25
Mexico
Tabela 10: Povprečna starost po spolu (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
Povprečna starost v Cuidad de Mexico je višja od povprečne starosti v celotni Mehiki. V
osrednjem delu mesta (Federal District) je bila leta 2005 29 let in je višja kot na obrobju
(Mexico), kjer je bila povprečna starost 24 let. Vzrok vidim v tem, da se v mesto priseljujejo
zlasti mladi, ki se naseljujejo zlasti na mestnem obrobju.
Povprečna starost žensk leta 2005 je bila 30 let in je višja od povprečne starosti moških, ki je
znašala 28 let.
Skupaj
Moški
Ženske
Distrito Federal 8829423
4270399
4559024
127693
65438
- 62529
Pod 1 leto
641568
328523
- 313045
1-5 let
873461
428111
- 409350
6-11 let
424633
216079
- 208554
12-14 let
1519491
764642
- 754849
15-24 let
2970546
1442442 - 1528104
25-44 let
1693605
779725
- 13880
45-65 let
614152
245439
- 368713
Nad 65 let
Tabela 11: Starostna in spolna sestava v Federal Districtu leta 2007
(http://www.conapo.gob.mx/prontuario2007/03.pdf).
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Graf 6: Starostna piramida Federal Districta leta 2007 (avtor: Barbara Filipič).
Indeks staranja v Federal Districtu
I = (število prebivalcev nad 65 let/število prebivalcev pod 15 let) x 100
I = (614 152/2 067 355) x 100
I = 29
Indeks staranja v Mexico
I = (628 117/4 218 347) x 100
I = 14
Indeks staranja pri idealnem demografskem razvoju je 40. Indeks staranja v Cuidad de Mexico je
nizek, zlasti v obrobnem delu mesta (Mexico), kar je posledica množičnega priseljevanja v
mesto, zlasti mladega prebivalstva, kar ima za posledico še višjo rodnost.
Starostna sestava v Federal Districtu
Skupaj: 8 829 423
Pod 25 let: 3 586 846 (40 %)
25-65 let: 4 664 151 (53%)
Nad 65 let: 614 152 (7 %)
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Starostna sestava v Mexico
Skupaj: 14 435 284
Pod 25 let: 6 938 308 (48 %)
25-65 let: 6 868 859 (48 %)
Nad 65 let: 628 117 (4 %)
Glede na izračune lahko zaključim, da je v Federal Districtu mlada starostna sestava, saj je delež
mladih višji od 35 % in delež starih nižji od 8 %.
2004 2005 2006 2007
skupaj 75,4 75,5 75,8 75,9
moški 72,7 72,9 73,3 73,4
ženske 77,9 78,0 78,3 78,4
Tabela 12: Pričakovana življenjska doba v Federal Districtu
(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob56&c=3879&e=09).
Pričakovana življenska doba se zvišuje in je višja pri ženskah kot pri moških. Leta 2007 je
pričakovana življenska doba za moške prebivalce Federal districta znašala 73 let in za ženske 78
let.
Starostna sestava po okrajih
Indeks staranja
Okraj
39
Azcapotzalco
40
Coyoacán
16
Cuajimalpa de Morelos
33
Gustavo A. Madero
37
Iztacalco
19
Iztapalapa
23
La Magdalena Contreras
16
Milpa Alta
26
Alvaro Obregón
14
Tláhuac
23
Tlalpan
19
Xochimilco
76
Benito Juárez
44
Cuauhtémoc
50
Miguel Hidalgo
39
Venustiano Carranza
Tabela 13: Indeks staranja po okrajih leta 2005
(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob93&c=3839&e=09).
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Najmlajše prebivalstvo je v okrajih Tlahuac, Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa,
Xochimilco, na mestnem obrobju, kar je posledica dejstva, da se v mesto priseljujejo zlasti mladi,
ki se naseljujejo v obrobne dele mesta. Najstarejše prebivalstvo je v okraju Benito Juarez v
osrednjem delu mesta, kjer je priseljevanje manjše od odseljevanja, ostaja pa starejše
prebivalstvo.

nad 60
40 – 59
20 - 39
0 - 19
Karta 19: Starostna sestava prebivalcev po okrajih (avtor: Barabara Filipič).
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6. 2. 1. 4 Spolna sestava

Mehika
Distrito Federal
Mexico

Moški
48,7 %
47,8 %
48,8 %

Ženske
51,3 %
52,2 %
51,2 %

Tabela 14: Spolna sestava leta 2005 (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
V Mehiki in njeni prestolnici Cuidad de Mexico je delež žensk nekoliko večji kot delež moških.
V Federal Districtu je 52,2 % žensk. Delež moških je za 4,4 % manjši od žensk, to je 47,8 %.
Medtem, ko je v zvezni državi Mexico delež žensk 51,2 % in delež moških 48,8 %. Delež moških
je za 2,4 % manjši od deleža žensk.
Spolna sestava

Moški
48%
Ženske
52%

Graf 7: Spolna sestava Federal Districta (avtor: Barbara Filipič).

Mehika
Federal District
Mexico

2005
949
916
953

Tabela 15: Maskuliniteta (število moških/1000 žensk)
(http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
Leta 2005 je bil koeficient maskulinitete v Federal Districtu 916, kar pomeni, da je na 1000
žensk živelo 916 moških. Delež moških je bil za 8,4 % manjši od deleža žensk. Za celotno
Mehiko je znašal koeficient maskulinitete 949, kar pomeni, da je na 1000 žensk živelo leta 2005
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949 moških. Delež moških je bil za celotno Mehiko 5,1 % manjši od deleža žensk. Razlika med
moškimi in ženskami je bila manjša za celotno državo kot za območje prestolnice. Razlog vidim
v tem, ker v mesto migrira več žensk kot moških, ker tam lažje dobijo službo kot varuške,
gospodinje ipd.
6. 2. 1. 5 Naravni prirastek
V letih od 1900-1910 je bila stopnja smrtnosti in rodnosti visoka, število smrti dojenčkov se je
povečalo zaradi upada življenjskega standarda. V 20. letih je stopnja smrtnosti začela upadati in
stopnja rodnosti naraščati. Danes je stopnja smrtnosti nizka. Stopnja rodnosti pada, vendar je še
vedno visoka. V 70. letih je mehiška vlada začela promovirati kontrolo rodnosti. V 70. letih sta
izobrazba in urbanizacija povzročili upad rodnosti.247
Rodnost
2000
24,5
Mehika
Federal District 18,8
24,1
Mexico

2001
22,9
15,1
22,9

2002
21,7
16,7
21,5

2003
20,6
15,9
20,5

2004
19,8
15,2
19,7

2005
19,3
14,8
19,3

2006
19
14,8
18,9

2007
18,6
14,8
18,5

Tabela 16: Stopnja rodnosti (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
Rodnost v Mehiki in njeni prestolnici upada. V Federal Districtu je od leta 2000 do leta 2007
upadla za 21 %. Leta 2007 je bila rodnost v Federal Districtu 14, 8 živorojenih otrok na 1000
prebivalcev, to je nižja kot na mestnem obrobju v Mexico, kjer je bila 18, 5 živorojenih otrok na
1000 prebivalcev in je od leta 2000 upadla za 23 %. Kar je v skladu s tem, da je rodnost v urbanih
območjih nižja kot v okolici.
2000
2

2001
1,9

2002
1,7

2003
1,7

2004
1,7

2005
1,6

2006
1,7

Tabela 17: Povprečno število otrok na žensko med 15 in 49 let v Federal Districtu
V Federal Districtu rodi ženska povprečno manj kot 2 otroka.
Smrtnost
2000
4,9
Mehika
Federal District 5,1
4,1
Mexico

2001
4,8
5,1
4,1

2002
4,8
5,1
4,1

2003
4,8
5,2
4,0

2004
4,8
5,2
4,0

2005
4,8
5,3
4,0

2006
4,8
5,3
4,0

2007
4,8
5,4
4,0

Tabela 18: Stopnja umrljivosti (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
247

Blouet, Latin America and the Carribean 120-122.
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2007
1,7

Smrtnost v Cuidad de Mexico je od leta 2000 do leta 2007 rahlo porasla, to je za 5,6 %, saj v
mestnem središču živijo predvsem starejši prebivalci. Smrtnost v Federal Districtu je bila leta
2007 5,4 mrtvih na 1000 prebivalcev. Medtem, ko je smrtnost v okolici rahlo upadla za 2,4 %,
leta 2007 pa je znašala 4 mrtve na 1000 prebivalcev.
Leta 2005 je 20,4 % prebivalcev umrlo zaradi bolezni srca, 16, 7 % zaradi sladkorne bolezni,
13,7 % zaradi raka, 5,7 % zaradi možganske kapi in 5,5 % zaradi bolezni jeter itd.

Federal
District
Mehika

2000
14,9

2001
14,0

2002
13,8

2003
13,3

2004
13,5

2005
12,9

2006
12,1

2007
11,8

19,4

18,3

18,1

17,3

17,6

16,8

16,2

15,7

Tabela 19: Smrtnost dojenčkov/1000 živorojenih
(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob55&c=3878&e=09).
Na 1000 živorojenih otrok, vsako leto umre skoraj 16 novorojenčkov.
Naravni prirastek
Naravni prirastek tako v Mehiki kot v njeni prestolnici pada, vendar je v Federal Districtu nižji.
Naravni prirastek v Federal Districtu leta 2007 je 9,4, kar pomeni, da se na vsakega umrlega rodi
več kot 9 otrok.
2000
19,6
Mehika
Federal District 13,7
20
Mexico

2001
18,1
10
18,8

2002
16,9
11,6
17,4

2003
15,8
10,7
16,5

2004
15
10
15,7

Tabela 20: Naravni prirastek
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2005
14,5
9,5
15,3

2006
14,2
9,5
14,9

2007
13,8
9,4
14,5

6. 1. 2. 6 Verska sestava
V Mehiki in njeni prestolnici Cuidad de Mexico prevladuje katoliška veroizpoved. Več kot 90 %
prebivalstva je katolikov, kar je posledica španske konkviste.

Katoliki
Protestanti
Ateisti
Ostalo

Distrito Federal Mexico Mehika
90,5 %
91,2 %
88 %
3,6 %
3,8 %
5,2 %
2,9 %
1,8 %
3,5 %
1,3 %
1,6 %
2,1 %

Tabela 21: Verska sestava Federal Districta (http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).

Verska sestava Federal Districta

Katoliki
Protestanti
Ateisti
Ostalo

Graf 8: Verska sestava Federal Districta (avtor: Barbara Filipič).
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6. 1. 2. 7 Izobrazbena sestava

Brez osnovnošolske izobrazbe
Nepopolna osnovnošolska izobrazba
Popolna osnovnošolska izobrazba
Nepopolna srednješolska izobrazba
Popolna srednješolska izobrazba
Višja
Visoka

Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske

Mehika Federal District Mexico
8,4
3,0
5,6
7,2
2,0
4
9,6
3,9
7,1
14,3
6,5
10,3
14,2
5,5
9,6
14,5
7,4
11,0
17,7
13,5
17,4
16,9
12,3
16,4
18,4
14,6
18,4
4,3
4,0
4,1
4,9
4,8
4,8
3,7
3,4
3,4
21,7
22,1
26,1
22,3
22,8
27,8
21,0
21,4
24,5
18,5
26,1
21,8
18,4
25,4
21,8
18,6
26,7
21,8
13, 6
23,1
13,0
14, 8
25,9
14,3
12, 4
20, 7
11,8

Tabela 22: Deleži prebivalcev starih nad 15 let po stopnji izobrazbe
(http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=124).
V Federal Districtu je brez osnovnošolske izobrazbe oziroma z nepopolno osnovnošolsko
izobrazbo 9,5 % prebivalcev starih nad 15 let. V Federal Districtu je manjši delež prebivalstva
brez osnovnošolske izobrazbe oziroma s pomanjkljivo kot v Mehiki, kjer je ta delež 22,7 %.
Osnovno šolo ima končano več žensk.
Srednješolsko izobrazbo ima 13,5 % prebivalcev in nepopolno srednješolsko izobrazbo 4 %
prebivalcev. Srednjo šolo ima končano več moških.
Visoko in višjo izobrazbo ima 49,2 % prebivalcev. Delež je večji kot v Mehiki, kjer znaša 32,1
%, saj je le to skoncentrirano v prestolnici.
Leta 1990 je bilo v Federal Districtu nepismenih 3,99 % prebivalcev in v State of Mexico 9,01 %
prebivalcev. Do leta 1995 se je delež nepismenih znižal v Federal Districtu na 2,98 % in v State
of Mexico na 7,09 % prebivalcev.248
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Graf 9: Izobrazbena sestava (avtor: Barbara Filipič).
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6. 1. 2. 8 Zaposlitvena sestava
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1940
0,45 0,39 24,33 5,80 0,56 23,38 6,79 20,55 12,22 5,52
1970
0,59 0,29 31,92 6,07 0,69 13,98 4,33 30,99 6,56 4,59
1940-1970 5,9 4,1 6,1 5,3 5,9 3,4 3,6 6,6
3,0 4,5
A - Ogljiko-vodiki
B – Rudarstvo
C – Industrija
D – Gradbeništvo
E – Energetika
F – Trgovina
G – Promet
H – Storitve
I - Vladne službe
J – Ostalo
Tabela 23: Delež zaposlenih in stopnja rasti števila zaposlenih po gospodarskih panogah v
Cuidad de Mexico leta 1940 in 1970 (Scoot, str. 154-157, Scoot, str. 158-159).
Največji delež zaposlenih v letih 1940 in 1970 je bil v industriji in sicer leta 1940 24 % in leta
1970 32 %. Deleži zaposlenih v drugih gospodarskih dejavnostih so nižji, razen v trgovini in
storitvah.
Rast deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih je zlasti na račun širjenja marginalnih aktivnosti
na obrobju mesta. Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih je bil leta 1940 21 % in leta 1970 31
%. Rast števila zaposlenih v industriji je bila manjša kot v storitvenih dejavnostih. V obdobju od
1940 in 1970 je najhitreje rasel delež zaposlenih v storitvah.249
Danes je 70 % prebivalcev v Federal Districtu je zaposlenih v storitvenih dejavnostih, 20 % v
industriji. V State of Mexico pa je v storitvah zaposlenih 50 %, v predelovalni industriji 30 % ter
v bazični industriji 10 %.250 Brezposelnost v mestu je 60 %.251
Neformalni sektor
Velik pomen ima neformalni sektor, ki je v letu 1990 predstavljal 25-40 % BDP. V neformalnem
sektorju je zaposlenih 25 % mestnih prebivalcev.
Najpogosteje gre za ulične prodajalce, ki prodajajo CD-je, knjige, časopise, srečke, oblačila,
cigarete, sladoled, alkohol ipd. Delajo v majhnih trgovinah ali pa prodajajo na ulici, v parku, na
podzemni. Sem spadajo tudi čistilci čevljev, ulični umetniki, prostitutke, neregistrirani vozniki

249

Scott, Urban and spatial development in Mexico 150.
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251
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250
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taxijev itd. Služkinje, kuharji, gospodinje, varuške, vrtnarji, šoferji so prav tako del neformalnega
sektorja.
Najbolj značilna oblika neformalnega sektorja so ulični prodajalci. Število uličnih prodajalcev je
poraslo v osemdesetih zaradi slabih gospodarskih razmer. V letu 1982 pride do dolžniške krize.
Brezposelnost je naraščala, inflacija je rasla, plače so padale. Leta 1987 je 51 % prebivalcev, to je
41 milijonov, živelo pod mejo revščine. Leta 1995 je bilo v mestu 150000 uličnih prodajalcev.
Več kot 50 % uličnih prodajalcev je iz srednjega razreda. Ulični prodajalci delajo v turističnem
središču mesta ter na glavnih ulicah. Oblasti skušajo preseliti ulične prodajalce iz mestnega
središča. Priprava hrane na ulici pogosto ni higienična. V teh območjih je višja stopnja kriminala,
prodaje drog in prostitucije. Po mnenju oblasti so prav tako ulični prodajalci krivi za manjši obisk
trgovin.

Slika 31: Čistilec čevljev (foto: Barbara Filipič, avgust 2006).
Delo v neformalnem sektorju ni registrirano, njihovi proizvodi in storitve pogosto ne ustrezajo
standardom. Cene proizvodov in storitev niso fiksne. Storitve in proizvodi so neobdavčeni.252

Slika 32: Ulični prodajalci (foto: Barbara Filipič).

252
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6. 2. 2 Gospodarske dejavnosti
6. 2. 2. 1 Industrija
Vzroki za razvoj industrije ravno v prestolnici je v veliki izbiri kvalificirane delovne sile, velikem
številu potrošnikov, tu je prometno križišče (železniškega, cestnega in letalskega prometa) in
sedež političnih institucij. Vlada je spodbujala koncentracijo industrije v prestolnici tako, da je
zagotovila ugodnosti, kot so posojila in subvencije.253
V Federal Districtu je proizvedenega 24 % BDP, 150 km okoli mesta pa kar polovica BDP.
Okraji v državici Mexico: Tlanlepantla, Naucalpan, Ecatepec in Cuautitlan Izcalli prispevajo 20
% industrijskih proizvodov.254
Cuidad de Mexico je najpomembnejše industrijsko območje v Mehiki. Leta 1930 je bilo tu 30 %
industrije, leta 2000 pa že 50 %.255 Značilna je koncentracija in naraščanje deleža industrije v
prestolnici.
1/3 trgovskih podjetij je v prestolnici. 1/3 državnih uslužbencev je zaposlenih v prestolnici. Prav
tako je značilna koncentracija višjega šolstva, zdravstva, kulturnih ustanov ter bank.256
V prestolnici ali njeni bližini je skoncentrirana tobačna, oblačilna, farmacevtska, električna,
avtomobilska industrija. Tu je skoncentrirane ¼ kovinske industrije ter ½ živilske, tekstilne in
kemične industrije. Zunaj meje Federal Districta pa je skoncentrirana težka industrija, papirna,
gumarska, avtomobilska industrija.257
Posledica je onesnaževanje zraka, višji stroški dela in posledično naraščanje življenjskih
stroškov. Mehiška vlada je sklenila, da po letu 1975 ne bodo gradili novih proizvodnih obratov v
Federal Districtu in po letu 1980 na obrobju mesta.258
Vlada pa se je začela zavedati socialnih slabosti in skuša omiliti centralizacijo mesta. Z novimi
predpisi skuša odvrniti rast industrije v Federal Districtu: višja cena zemlje, višji davki, poostritev
predpisov. Industrija se je selila na rob mesta oziroma zunaj meje Federal Districta v tako
imenovanih mestih 'satelitih' (Guadalajara, Monterrey, Puebla, …).
Monterrey je znan po tekstilni, papirni, čevljarski, steklarski in električni industriji ter po
jeklarstvu in železarstvu. V Guadalajari je razvita živilska industrija. Industrija pa se je začela
razvijati tudi v obmejnih območjih z ZDA. Leta 1965 je mehiška vlada začela razvijati
industrijske obrate imenovane maquiladoras.259
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Graf 10: Delež zaposlenih po industrijskih panogah leta 1970 v Cuidad de Mexico (avtor:
Barbara Filipič).

113

Gradbeni material

0,14

Nekovinski minerali

0,06

Prehrambena

10,40

Proizvodnja pijač

2,79

Tobačna

0,42

Tekstilna

8,60

Obutvena

7,79

Lesna

0,80

Pohištvena

0,58

Papirna

5,50

Tiskarne

5,45

Usnjarska

0,75

linolej

1,75

Kemična

14,26

Nafta

0,19

Steklarstvo, keramika 4,35
Kovinska

3,91

Kovinski izdelki

13,20

Strojna

4,04

Elktrični stroji

7,92

Avtomobilska

4,81

Ostalo

2,32

Skupaj

100

Tabela 24: Delež zaposlenih po industrijskih panogah v Cuidad de Mexico v letu 1970 (Scoot,
str. 172-175).
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6. 2. 2. 3 Promet
Razvoj podzemne železnice ni bistveno vplival na rast mesta. Po letu 1950 se je povečalo število
avtomobilov med višjimi socialnimi razredi in uporaba javnih prevoznih sredstev med srednjimi
in nižjimi sloji, kar je povzročilo kasnejše širjenje mesta. Avenije, bulevarji, obvoznice so
omogočile lažji dostop do in iz mestnega središča.260
Število uporabnikov javnih prevoznih sredstev narašča. Prometne konice so ob 8.00, 14.00 in
18.00 uri. V letu 1997 je 74,1 % mestnih prebivalcev uporabljalo javna prometna sredstva.Večina
uporablja podzemno železnico. Z njo se vozi 4 milijone potnikov na dan 261

Osebni
promet
25%

Drugo
1%

Javni promet
74%

Graf 11: Uporaba prometnih sredstev v Cuidad de Mexico (avtor: Barbara Filipič).
Metro
Prvi odsek metroja s 16 postajami je bil zgrajen leta 1969. Od takrat se je precej razširil.
Trenutno obsega 11 prog in 175 postaj, od tega 107 podzemnih, 52 jih je na nivoju ulic ter 16
dvignjenih. Najgloblja postaja je 35 metrov pod zemljo. 11 postaj je v zvezni državi Mexico,
ostale pa so v Federal Districtu.

260
261

Kent, Latin America land and people 258.
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Metro služi prebivalcem v srednjem in severnem delu Federal Districta in v okrajih v zvezne
države Mexico. Pokritost metroja se ujema z gosteje poseljenim delom Federal Districta.

Slika 33: Leta 2004 je metro služil 3, 9 milijonom prebivalcem na dan (foto: Barbara Filipič,
avgust 2006).
Prva dva vagona sta rezervirana za ženske in otroke. V času konic na njem ulični prodajalci
prodajajo CD-je in drugo.
Metro velja tudi za najcenejši metro na svetu. Nizko ceno omogoča državna subvencija. Velja za
prvi sistem podzemne železnice, kjer je vsaka postaja označena tudi s simbolom, kar služi v
pomoč nepismenim. Simbol predstavlja ime postaje ali območja okoli nje. Barva ozadja je hkrati
tudi barva proge.262

Slika 34: Simbol za postajo Zapata. Postaja je dobila ime po Emilianu Zapata, ki je upodobljen
kot brkat revolucionar s sombrerom na zeleni podlagi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City_Metro)

262
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Slika 35: Metro Cuidad de Mexico (http://www.sbg.ac.at/ipk/avstudio/pierofun/mexico/airscan/metro.jpg).
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6. 3 Okoljski in socialni problemi
V mestu živi več kot 22 milijonov prebivalcev. V preteklosti je za visokogorsko dolino veljalo,
da je bogata z neoporečnimi vodami in gozdovi, danes pa je tu le malo zelenih površin, srečujejo
se tudi s problemom pomanjkanja vode, onesnaženega zraka, poleg tega prenaseljenost prinaša
tudi težave kot so brezposelnost, kriminal. Na obrobju mest rastejo revne četrti.

6. 3. 1 Onesnaženost zraka
Cuidad de Mexico ima velike probleme z onesnaženostjo zraka. Metropolitansko območje
prispeva 20 % od vseh zračnih emisij države in je največji onesnaževalec s toplogrednimi plini v
Latinski Ameriki.
Zračne emisije so leta 1998 znašale 4 milijone ton/leto. Glavni onesnaževalci zraka so promet
(CO, HC, NOx) s 75 %, naravni viri (prah) s 12 %, storitvene dejavnosti z 10 % in industrija s 3
%.
Leta 2000 je mesto proizvedlo 51 milijonov ton CO2. Največji delež k emisijam s CO2 je
prispeval mestni promet, to je 37 %, industrija 31 % in stanovanja 16 %.
Glavni vir onesnaževanja z SO2 je industrija s 57 %, promet s 27 % in storitvene dejavnosti s 16
%. Promet prispeva 55 % emisij HC in 71% NOX; termoelektrarne 15 % NOX; storitve 38 % HC;
industrija 10 % NOX in 3 % HC.263
Pojavlja se problem prometnih zamaškov. Ozke kolonialne ulice niso primerne za moderne
avtomobile in avtobuse in so preobremenjene. Odsotnost odlagališč odpadkov ter nekontrolirana
rast barakarskih naselij na obrobju še povečuje problem onesnaženja zraka. Poleg tega je zaradi
nadmorske višine vsebnost kisika v ozračju manjša.264
Država se je vključila v projekt 'Proaire 2002-2010', katerega cilj je 85 % zmanjšanje emisij v
osmih letih. V prvem obdobju 2001-2006 so nameravali zamenjati 80000 starih modelov taksijev
in s tem zmanjšati dnevne emisije taksijev za 31 %.265
Da bi zmanjšali prometnega onesnaževanje zraka, so od leta 1989 uvedli en dan tedensko brez
avtomobila imenovan ' Hoy No Circula'. Od začetka 90. let je obvezen katalizator na novih
avtomobilih. Kljub temu je raven polutantov še vedno visoka. Število avtomobilov je kljub
vsemu naraslo za 300000. Danes je v mestu okoli 4 milijone avtomobilov, od leta 1980 se je
število avtomobilov podvojilo.266
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Onesnaženost z ozonom je dvakrat večja od dovoljene. Koncentracija ozona je največja okoli
poldne na sončen dan, v jugozahodnem delu mesta, saj v dolini prevladujejo severovzhodni
vetrovi.267
Mejne vrednosti posameznih onesnaževalcev so zaradi lege v kotlini in slabe prevetrenosti
občasno prekoračene. To se dogaja v zimski polovici leta (november-februar), ko pogosto
prihaja do pojava temperaturne inverzije. Zrak je najbolj onesnažen na severu in osrednjem delu
Ciudad de Mexico, kar sovpada z industrijskimi predeli in območji večje verjetnosti pojava
temperaturne inverzije.268

Storitve
10%

Industrija
3%

Naravni viri
12%

Promet
75%

Graf 12: Viri onesnaževanja zraka v Cuidad de Mexico
(http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/).
6. 3. 2 Odpadki
Vsako leto v mestu zberejo 3 milijone metričnih ton nevarnih odpadkov, od katerih je več kot 95
% odpadnih vod mestnega kanalizacijskega sistema. 150000 ton je trdnih odpadkov, ki končajo
na mestnih smetiščih, ali na nelegalnih odlagališčih odpadkov. Od leta 1940 je bilo proizvedenih
40 milijonov ton nevarnih odpadkov, industrializacija mesta pa je od takrat še porasla. V mestu
sta le dve družbi, ki se ukvarjata z recikliranjem tovrstnih odpadkov in ni organiziranega
odlagališča za nevarne odpadke.269
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V Cuidad de Mexico je odvoz smeti neustrezen, malo je recikliranja odpadkov, smeti odlagajo
na ulici. 40 % mesta nima urejenega odvoza smeti. Legalna odlagališča odpadkov so v severnem
in vzhodnem delu mesta, veliko pa je nelegalnih odlagališč. Večja nesnaga je prisotna v revnih
četrteh na obrobju mesta270

6. 3. 3 Barakarska naselja
Za mesto so značilne migracije iz podeželja. Pogoji na podeželju so za kmetovanje marsikje
neugodni: sušnost, poplavljanje, nizke temperature, strma pobočja. Podeželje ne zadošča oskrbi
naraščajočega prebivalstva. Vzroki za priseljevanje so zlasti iskanje zaposlitve in upanje na boljše
življenje. Mnogi priseljenci se nelegalno nastanijo na mestnem obrobju.271
Zaradi velikega priseljevanja v mesto število nizkocenovnih stanovanj ni bilo več zadostno. Do
pomanjkanja stanovanj je prihajalo zaradi hitre rasti prebivalcev, rasti cen zemljišč, razmerja med
plačami in stroški bivališč, omejitvami državnih finančnih ustanov, odsotnosti stanovanjske
politike, birokratskih težav in nazadovanja gradbeništva.272
Revni priseljenci so se na mestnem obrobju, pogosto na terenu neprimernem za pozidavo
(mokroten, grapast ali vzpeti svet) nelegalno naselili. Ker obrobna in neprimerna zemljišča niso
vključena v mestni planski razvoj in zaradi nizke tržne cene teh zemljišč, so priseljenci naleteli na
šibek odpor oblasti. Drugače je bilo, če je šlo za kmetijsko zemljišče. Novi priseljenci so tu preko
noči zgradili provizorične domove iz pločevine, lepenke in slame. Značilna je odsotnost javnih
storitev. Po poletnem deževju se tla spremenijo v blatno brozgo. Ponekod nimajo kuhinje, kuhajo
na odprtem. Tla v hiši so kar iz zemlje.273
Sčasoma so se na mestnem obrobju oblikovala barakarska naselja imenovana ciudades perdidas
('zgubljena mesta') ali colonias populare ('ljudke naselbine').274

Slika 36: Barakarsko naselje (foto: Barbara Filipič, avgust 2006).
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Slika 37: Hiše postopno rastejo v višino (avtor: Barbara Filipič, avgust 2006).
Skozi desetletja se barakarska naselja spremenijo v stanovanjske soseske nižjega in srednjega
sloja.275
Največ barakarskih naselij je nastalo v 60. in 70. letih 20. stoletja. V mesto so se preseljevali
zlasti mladi iz ruralnih območij zaradi ekonomskih vzrokov. Preselili so se z upanjem, da bodo
dobili delo. Večina jih dela v neformalnem sektorju. Otroci ne hodijo v šolo, ampak delajo.276
Natzahualcoyotl na vzhodni strani mesta velja za največje barakarsko naselje. Oblikovalo se je v
60. letih in danes v njem živi okoli 1-2 milijona prebivalcev. V štirih desetletjih so se življenjski
pogoji tu precej izboljšali. Še vedno pa na obrobju rastejo nova naselja brez osnovnih storitev.

Slika 38: Stik revnega in bogatega (foto: Barbara Filipioč, avgust 2006).
275
276
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V Cuidad de Mexico je leta 1950 v barakarskih naseljih živelo 15 % prebivalcev, v devetdesetih
letih pa že 60 % prebivalcev.277

Leto
1952
1966
1970
1976
1990

Število prebivalcev v
mestu
2372000
3287000
7134000
11312000
15783000

Število prebivalcev v
barakarskih naseljih
330000
1500000
3438000
5656000
9470000

% prebivalcev v
barakarskih naseljih
14
46
47
50
60

Tabela 25: Rast barakarskih naselij v Cuidad de Mexico (Kent, str. 256).
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Graf 13: % prebivalcev v barakarskih naseljih v Cuidad de Mexico po letih (avtor: Barbara
Filipič)
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6. 3. 4 Revščina
20 % prebivalstva živi v bednih razmerah, 60% pa jih živi na robu revščine.278
Številna barakarska naselja so neprimerna za življenje zaradi slabih stanovanjskih, higienskih in
zdravstvenih razmer. Stopnja umrljivosti otrok zaradi številnih bolezni je višja v obrobnih
območjih. Tifus je pri otrocih v barakah šestkrat bolj razširjen kot pri tistih, ki živijo v primernih
razmerah. Kljub temu je stanje boljše kot v ruralnih območjih, saj so socialne in izobraževalne
ustanove bolj razširjene v mestu, kar jim daje večje upanje za izboljšavo njihovega socialnega in
finančnega položaja.279
V devetdesetih letih 20. stoletja je okoli 14000 otrok živelo na cesti ter spalo v jarkih in zračnih
jaških. Leta 1996 je več kot 1/5 prebivalcev v Districtu Federal živelo v pogojih na meji
preživetja. Če bi vključili še sosednjo državico Mexico, bi bili podatki še večji, saj tu leži večina
novejših barakarskih naselij.280
Podatke o brezposelnosti je težko dobiti zaradi številčnosti priložnostnih in neformalnih del.
Brezposelnost prinaša mestu številne socialne probleme. Prvi je problem nastanitve. Vsako leto
potrebuje dom 70000 družin. Država zgradi 40000 stanovanjskih enot na leto, zlasti v mestu.
Vendar ta stanovanja večini niso dosegljiva, namenjene so srednjim slojem, prebivalcem s
službo, ki lahko vzamejo hipoteko.
Posledica množičnega naseljevanja je porast števila podstandarnih hiš. Mestna jedra so
prenatrpana. Sredi 20. stoletja je bilo le 10 % nastanitev v središču zadovoljivih, večina družin je
živela v eni sobi, 5 od šestih družin je imelo dostop do tekoče vode in manj kot polovica družin
je bila priključena na kanalizacijsko omrežje.281

278

Prav tam, 104.
Fox, 71.
280
Noble, Mexico city 19.
281
Prav tam 68-69.
279
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7. RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI V PROSTORU

Karta 20: Razporeditev dejavnosti (avtor: Barbara Filipič).
Osrednji del mesta je še vedno glavni trg, ki velja za versko, politično in družbeno središče.
Meščanske hiše z dvorišči so se umaknile poslovnim stavbam. Tu so skoncentrirale vladne,
finančne ustanove, trgovske hiše, hoteli, restavracije, gledališča in muzeji. Elite zapuščajo mestno
jedro in se selijo v nove stanovanjsko-poslovne soseske ob glavni aveniji spine. Mesto se deli na
več predelov: industrijske cone, trgovske centre, stanovanjska območja revnih, bogatih itd. Pojav
sodobnih prevoznih sredstev, ki omogočajo hiter in zanesljiv prevoz na delovno mesto, je
omogočil življenje srednjim slojem izven mestnega središča. Stanovanja srednjih in nižjih slojev
gradijo na mestnem obrobju, ker so tam cene zemljišč nižje. Na mestnem obrobju je
skoncentrirana tudi industrija. Območja industrije sovpadajo z območji stanovanj delavskih in
srednjih slojev. Poleg tega so začeli na obrobju, ob obvoznici periferico, graditi tudi trgovske
centre, da bi tako zmanjšali prometno obremenjenost mestnega središča. Območja, ki so slabše
primerna za gradnjo (veliki nakloni, poplavnost, izpostavljenost onesnaževanju), poseljujejo
revnejši sloji.
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7. 1 Industrija
Leta 1987 je bila industrija skoncentrirana v severnem delu Federal Districta v okraju
Azcapotzalco, kjer je bilo 27,41 % vse industrije, sledil je okraj Iztapalapa s 16,1 %, Gustavo A.
Madero s 13,48 % in Miguel Hidalgo s 12,34 %.

nad 10 % vse industrije
0 – 10 %
pod 0 %
Karta 21: Industrija po okrajih v Federal District (http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/).
* Glej karto 6.
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7. 2 Stanovanja
Leta 1987 so bile stanovanjske soseske skoncentrirane v okraju Iztapalapa s 16,36 % , sledil je
okraj Gustavo A. Madero s 11,93 % prav tako v severnem delu Federal Districta, Alvaro
Obregon s 9,63 % v osrednjem delu in Tlalpan 9,87 % v južnem delu Federal Districta.

nad 10 % vseh stanovanj
pod 10 %
Karta 22: Stanovanjske soseske po okrajih v Federal District
(http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/).
* Glej karto 6.
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7. 3 Zelene površine
Federal District je reven glede zelenih površin. Večina jih je lociranih v južnih delih mesta: v
okraju Milpa Alta s 32,31 %, okoli 28000 km2 zelenih površin v okraju Tlalpan s 30,31 % in
Xochimilco s 11,94 %. Južni del Federal Districta ni tako urbaniziran.

nad 0 % vseh zelenih površin
pod 0 %
Karta 23: Zelene površine po okrajih v Federal District
(http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/MEX/).
* Glej karto 6.
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8. SKLEPI
Leta 1325 so Azteki na otoku sredi jezera Taxcoco ustanovili mesto Tenochtitlan, ki je postalo
versko, admistrativno in politično središče azteškega imperija. Območje so morali najprej
prilagoditi za življenje, izkopati kanale, narediti nasipe ter zgraditi dvignjena cestišča in mostove.
V mestu je bilo okoli 60000 hiš. Glavni trg je bil na istem mestu kot današnji Zocalo, kjer so bili
sakralni objekti. Okoli glavnega trga so bile palače monarha in višjih slojev, na mestnem obrobju
pa so bile kolibe nižjih slojev. V mestu je živelo od 250000 do 200000 prebivalcev. Večina ljudi
se je ukvarjala s kmetijstvom, drugi pa s trgovino in obrtjo. Ko je število prebivalcev naraščalo,
so ustvarjali nove površine, kanale in majhne otočke chinampas. Mesto je v času vrhunca
obsegalo 12 – 15 km2. 40 % površja je bilo urbaniziranega, 60 % pa so zasedali chinampas.
Današnji okraji Azcapotzalco, Coyoacan, Itzapalapa, Iztacalco so bili v tem času del kopnega in
niso bili del mesta Tenochtitlan.

Slika 39: Tloris Cuidad de Mexica leta 1500
(http://www.mnartists.org/tourItemDetail.do?action=detail&tourItemId=29056&rid=28921).
Leta 1521 so mesto osvojili Španci, uničili azteški imperij, porušili mesto in na njegovih temeljih
zgradili prestolnico španskega podkraljestva Nova Španija, imenovano Mexico. Tako kot je imel
Tenochtitlan vodilno vlogo med mesti v času Aztekov, je imel Mexico vodilno vlogo pod Španci.
Mesto je imelo vlogo političnega in gospodarskega in administrativnega središča. Španci so imeli
nadzor nad izkoriščanjem rudnih bogastev in nad trgovino s kmetijskimi pridelki. Osrednji del
mesta je še vedno predstavljal glavni trg s katedralo in vladno palačo. Okoli glavnega trga so bile
podobno kot v predkolonialnem obdobju hiše vplivnejših in bogatejših španskih konkvistadorjev.
Revnejši Indijanci so živeli na obrobju mesta v barrios. Veljalo je pravilo, da bližje glavnemu
trgu živiš, višji socialni status imaš. Leta 1524 je živelo v mestu 30000 prebivalcev, mesto je
obsegalo 1,9 km2. Indijansko prebivalstvo je do konca 16. stoletja upadlo za 90 %. Leta 1700 je
živelo v mestu 105000 prebivalcev, mesto se je povečalo in je obsegalo 4,35 km2. Območje se je
populacijsko obnovilo na raven pred konkvisto do konca 18. stoletja, vendar se je struktura
prebivalstva spremenila, prevladovali so mestici. Do konca kolonialnega obdobja je bilo v mestu
137000 prebivalcev, mesto se je od leta 1524 povečalo za več kot trikrat in je leta 1800 obsegalo
6,2 km2.
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Slika 40: Tloris Cuidad de Mexica leta 1700
(http://www.mnartists.org/tourItemDetail.do?action=detail&tourItemId=29056&rid=28921).
Leta 1821 postane Cuidad de Mexico prestolnica neodvisne Mehike. Mesto je imelo 155000
prebivalcev. Več desetletij po vojni za neodvisnost je za Mehiko značilna politična nestabilnost.
Posledice vojn so bile katastrofalne za gospodarstvo, rudniki so propadali, trgovina je zamrla,
državna blagajna je bila prazna, brezposelnost se je povečala. Prebivalstvo je počasi naraščalo.
Mesto je imelo do leta 1850 170000 prebivalcev in se je razširilo za 2 km navzven. Zona Rosa je
bilo še podeželje, Bosque de Chapultepec, Basilica de Guadadlupe, San Angel in Coyoacan so
bili več kilometrov iz mesta. Do večjih sprememb je prišlo v času vlade Porforia Diaza v drugi
polovici 19. stoletja (1876-1910), ki je začel s kampanjo za modernizacijo mehiškega
gospodarstva. V Mehiko je začel pritekati tuj kapital za izgradnjo tovarn in cestnega ter
železniškega omrežja, zunanja trgovina je ponovno narasla. Mesto dobi električno razsvetljavo in
tramvaj. Z gospodarskim razvojem je postalo mesto privlačno za prebivalce iz podeželja, ki so se
priseljevali v mesto, katero se je posledično širilo. Leta 1900 je bilo v mestu več kot 400000
prebivalcev in je obsegalo 16,9 km2. Mesto se je v zadnjih 100 letih povečalo za skoraj trikrat.
Do konca njegove uprave (1911) je število prebivalcev preseglo 600000.

Slika 41: Tloris Cuidad de Mexica leta 1850
(http://www.mnartists.org/tourItemDetail.do?action=detail&tourItemId=29056&rid=28921).
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Mehiška revolucija je ustavila razvoj mesta, infrastruktura je bila poškodovana. Gospodarstvo se
je obnovilo v 30. letih. Mesto je z industrializacijo privabljalo vedno več ljudi, leta 1930 je
število prebivalcev preseglo 1 milijon, mesto je obsegalo že 66,82 km2. Mesto se je v 30 letih
povečalo za štirikrat. Do leta 1940 pa je število prebivalcev naraslo nad 1,7 milijona. V 40. in 50.
letih so hitro rasle tovarne in nebotičniki. Priseljevanje je presegalo število razpoložljivih
delovnih mest in stanovanj, zato so se okoli mesta začela razraščati barakarska naselja.

Slika 42: Tloris Cuidad de Mexica leta 1950
(http://www.mnartists.org/tourItemDetail.do?action=detail&tourItemId=29056&rid=28921).
Leta 1950 je mesto preseglo 3 milijone prebivalcev, v 60. letih je mesto obsegalo že 383,85 km2.
Do leta 1970 se je mesto razširilo v okraje Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juarez in
Iztacalco in se širilo dalje proti severu, vzhodu in zahodu v sosednjo zvezno državo Mexico. Od
leta 1940 se je mesto povečalo za več kot desetkrat. Leta 1990 je živelo v mestu že nad 8
milijonov prebivalcev, mesto je obsegalo 1160,92 km2. Danes živi v celotnem metropolitanskem
območju preko 20 milijonov prebivalcev. Mesto se srečuje s številnimi gospodarskimi in
socialnimi problemi: barakarska naselja, brezposelnost, prometni zamaški, kriminal,
onesnaženost zraka, vodna oskrba itd. Največ zaposlenih je v storitvah (70 %) in industriji (20
%). 25 % mestnih prebivalcev je zaposlenih v neformalnem sektorju.

Slika 43: Tloris Cuidad de Mexica leta 2000
(http://www.mnartists.org/tourItemDetail.do?action=detail&tourItemId=29056&rid=28921).
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9. ZAKJUČEK
Cuidad de Mexico je imel vlogo prestolnice od začetka do danes. Nastalo v 14. stoletju, je bilo
mesto Tenochtitlan prestolnica Azteškega imperija, po prihodu Špancev mesto Cuidad de Mexico
postane prestolnica Nove Španije, od osamosvojitve Mehike začetek 19. stoletja, pa je prestolnica
države. Razvoj mesta v različnih obdobjih je opazen tudi v samem izgledu mesta. Mesto je tako
tipično staro kolonialno mesto, zgrajeno okoli glavnega trga, kot tudi moderno mesto z
nebotičniki, velikimi trgovskimi hišami, bankami in tovarnami.
Za rast Cuidad de Mexica v današnje metropolitansko območje je zaslužna njegova funkcija
političnega, administrativnega, kulturnega in gospodarskega središča. V mestu so skoraj vse
vladne, finančne, gospodarske, kulturne in izobraževalne ustanove. Mesto privablja priseljence iz
podeželja, ki prihajajo z upanjem na boljše življenje in zaposlitev. Posledično se je mesto širilo in
vase posrkalo sosednja naselja do današnjega obsega preko 1500 km2 in 20 milijonov
prebivalcev. Od začetka 20. stoletja do danes se je njegov obseg povečal za približno
devetdesetkrat. Zaradi hitre rasti prebivalcev se mesto srečuje s številnimi socialnimi in
okoljskimi problemi. Njihovo reševanje je zaradi velike mase ljudi težavno.
Priseljevanje se je od leta 1980 nekoliko umirilo, vendar število prebivalcev še vedno narašča in
mesto se posledično širi. Da bi omilili priseljevanje, bi bilo potrebno poskrbeti za razvoj
podeželja in decentralizacijo dejavnosti. Poleg tega bi bilo nuditi pomoč prebivalcem z nižjim
dohodkom, s ponudbo cenejših stanovanj, socialno podporo ter zdravstveno zavarovanje za
brezposelne ipd.

10. SUMMARY
Cuidad de Mexico has had a role of the capital from its beginning till now. It was founded in 14.
century as Tenochtitlan, the capital of the Aztec empire. After the arrival of the Spaniards the city
became the capital of New Spain and after the war for independence in the beginning of 20.
century, the capital of the new country Mexico. The history of the city in is seen in its
appearance. The city is a colonial city built around the main square and as well a modern city
with skyscrapers, commercial companies, banks and factories.
The main cause for the growth of the city is its role of the political, economical, cultural and
administrative center of the country. Almost all governmental, financial, economic, cultural and
educational institutions are here. The city attracts immigrants from rural regions with its greater
possibilities for employment and for a better life. Consequently the city is growing and it has
swallowed the cities around it, so that today size of the metropolitan area is over 1500 km2 and it
has over 20 millions inhabitants. The city has been around ninety-times bigger as in the
beginning of 20. century. The consequences of the rapid growth are several social and
environmental problems and solving of them is difficult because of such a mass of people living
in it.
Immigrating into the city has been slow down from the eighties, but the population has been still
growing and the city has been spreading. To mitigate the immigrations they should start with
development of the rural regions and with decentralization of different activities.
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