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При пристигането на Испанците 
на източния бряг на Мексико 
Ацтекската империя всъщност 

далеч не представлява хомогенна сила. 
В нейните владения ,има дори анклави 
от съвсем независими от ацтеките гра-
дове-държави, за които поради една или 
друга причина властта в Теночтитлан 
просто не смята за рентабилно хвърля-
нето на сили и средства за тяхното под-
чинение. И единствено областта около 

самия Теночтитлан е пряко доминирана 
от ацтеките, останалите им владения 
също разполагат с почти пълно вътреш-
но, самоуправление, че и външно – стига 
да не е в разрез с ацтекските интереси, 
а те са най-вече плащане на определен 
натурален данък и осигуряване и свобо-
ден пропуск през земите им на търговци 
и войски, като респективно към перифе-
риите на империята реалната васална 
зависимост от Теночтитлан намалява. 
Същността на политиката му е не уста-
новяване на пряка власт и администра-
ция във всички завладяни земи както 
е в Европа и дори при инките по това 

време, а инди-
ректно използва-
не на ресурсите и 
стратегическото 
значение на тези 
земи, чрез данъ-
ци, търговия и 
логистика при 
походи в съсед-
ни на тях чужди 
територии.
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Самото устройство на ядрото на импе-
рията също е доста различно от европей-
ските разбирания за държава и империя 
и въобще е трудно обяснимо с понятия 
от европейската терминология. Така че 
е по-лесно да се каже какво не е фигури-
рало там, например: няма ясно очертани 
граници на държавата, нито пък укрепе-
ни такива, много територии са с по-ско-
ро неустановен статут, няма общ народ, 
няма обща конституция, нито единна 
правна система, няма общо управление 
на цялата територия, нито постоянна 
войска. 
Не е известно дори дали въобще е има-
ло дума за „империя” в ацтекския език, 
за тях по-важни са по-малките поли-
тически и административни единици, 
които практически са градове-държави, 
само в долината на Мексико с езерото и 
столицата те наброяват близо 60. Кон-
центрацията им там е много по-висока 
отколкото при гръцките градове-държа-
ви например и населението им е много 
по-голямо, а в същото време са далеч от 
морето, така че изхранването на тези 
полиси се осъществява за сметка на чуж-
ди територии и околните села. Затова и 
съюзите между отделни такива полиси 
са непостоянни и краткотрайни поро-
дени от конкретни поводи по настоящи 
проблеми.
В тези градове се наблюдават опреде-
лени социални нива подобни на касти, 
както и миграции в мирно време, при 
които дадена етническа група се засел-
ва в чужд град-държава и изцяло заема 
дадено социално равнище (обикновено 
най-ниското поне в началото) или пък 
даден занаят ставайки монополисти и 
съответно намесвайки се в обществени-
те въпроси. Възможно е една етническа 
група да се засели на различни места и 
да поддържа известни връзки помежду 
си образувайки особен вид структура 

влияеща на политическата сцена в райо-
на.

Централната власт при ацтеките също е 
специфично и необичайно устроена и 
далеч не прилича на абсолютизъм като 
в представите ни за един велик импера-
тор, чието мнение не се оспорва, с точно 
установена столица – седалище и стъпа-
ловидна-пирамидална йерархия водеща 
до него. 
Властта в импарията представлява осо-
бен съюз между три градове-държави 
от долината на Мексико – Теночтитлан, 
Тетскоко и Тлакопан с принципно ед-
накви вътрешни структури на управле-
ние, но все пак отделни една от друга. 
Владетеля се избира от общ съвет по-
средством сложна династическа схема 
между трите управляващи династии, 
като тържественото му признаване от 
другите два града е наложително. Теноч-
титлан придобива доминантна позиция 
чак при Монтесума ІІ и пристигането 
на испанците затова е сметнат от тях за 
столица.
Във взимането на решения обаче участ-
ват и владетели на подчинени области 
в Мексиканската долина и техния съвет 
реално формира съдебния орган на 
империята, но не участват при избора 
на нов владетел. Там тежи мнението и 
влиянието на най-висшите два военни 
чина в империята – тлакочкалкатъл и 
тлакатекатъл, коиото в последствие ста-
ват тлатоани. Всички те както и втория 
по ранг управник в държавата сивако-
атъл имат аристократичен произход и са 
назначени по определени династически 
схеми на своя пост. Сивакоатълът напри-
мер задължително трябва да произлиза 
от владетелския род, но няма право да се 
кандидатира за владетел.

Тройния съюз
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Преди Теночтитлан инициативата се 
намира по-скоро в ръцете на династия-
та управляваща Тетскоко, намиращ се в 
североизточната част на долината и вла-
деещ така наречената територия Акол-
вакан, която се явява и втората по-голе-
мина обработваема площ в страната. Тя 
е разделена на 14 самоуправляващи се 
административни единици подчинени 
на собствени владетели разполагащи с 
пълна власт над неаристократичното си 
население. Като първоначално зависи-
мостта им от Тетскоко е съвсем слаба и 
условна, но в последствие се наблюдава 
строго спазвана традиция владетели-
те на Тетскоко винаги да дават по една 
от дъщерите си за жена на някой от 
тези владетели и така тази тенденция с 
поколенията обвързва тези владетели 
все по-тясно с Тетскоко и съответно ги 
прави все по зависими от него. Но пък 
от тези 14 владетели, също тлатоани по 
ранг зависи избирането на Тетскокския 
владетел, нещо доста необичайно за 
Стария свят. Всеки от тях заема висока 
длъжност в йерархията на държавата и 
участва в сформирания от тях консул-
тативен съвет а в същото време с пряко 
подвластните си владения нямат никак-
ви други задължения към централната 
власт освен безусловното подчинение по 
време на война.
Освен тях в Аколвакан има и други осем 
области пряко подчинени на владетеля 
и изплащащи му натурални данъци. Но 
трудовата повинност по строежите на 
пътища, дворци и пирамиди е всеобща и 
задължителна.

Противно на очакваното най-древният 
град, бивша столица на империята на те-
панеките и владеещ най-голямата запад-
на част от Мексиканската долина – Тла-
копан се явява традиционно най-слабия 

партньор в този троен съюз, а данъците 
от по-голямата част от използваемите му 
земи отиват за нуждите на Теночтитлан. 
Столицата на загиналата империя Аска-
потсалко, също намираща се на терито-
рията му, отдавна е загубила водещото 
си значение и сега представлява само 
малък подчинен на Тлакопан град-дър-
жава. Като по един тлатоан отговаря за 
тепанекските и мексиканските жители 
на Аскапотсалко. Но за разлика от Теско-
ко в Тлакопан съществува йерархия от 
зависими владетели.

Реалната столица Теночтитлан владее 
пряко една съвсем малка област заемаща 
двойния град Теночтитлан и Тлателолко 
върху острова в западната част на Мек-
сиканското езеро, както и няколко по-
малки селища на северния бряг на езе-
рото и частично бившите владения на 
Колвакан – на южния, които въпреки, че 
са подчинени на главния данъчен упра-
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вител на Теночтитлан – петлакалкатъл, 
са нещо като кондоминиум с Тлакопан, 
изплащайки допълнителни данъци и на 
него.
В Теночтитлан изглежда липсва админи-
стративно разделение и управление на 
тези зависими територии както при дру-
гите две съюзни страни, както и участие 
на зависимите владетели във властта 
като общ консултативен орган, въпреки 
че в късния период се появява подобна 
структура и там.

В началото на ХVІ в. Теночтитлан дос-
тига гигантски размери за мащабите на 
Америка – над 150 000 жители населе-
ние. Той е разположен върху няколко 

големи и множество по-малки острови в 
западната част на Мексиканското езеро, 
които в последствие са свързани. Към съ-
седните селища по северния, западния и 
южния бряг включително към Тлакопан 
са построени пътища построени върху 
издигнати насипи над водата прекъсва-
ни от мостове и диги. А до по-отдалече-
ния източен бряг се стига с плавателни 
съдове до Тескоко, затова и в източната 
част на града е построено пристанище. 
Града е забележителен с огромните пи-
рамиди, дворци, площади, стадиони за 
игра с топка, канали и пазари. Мислейки 
си, че влизат в земя на диваци испанците 
остават поразени при вида на няколкое-
тажните зидани къщи с плоски покриви 
в Теночтитлан, от градините, храмовете 
и обществените сгради и най-вече паза-
рът в Тлателолко, за който Кортес пише 

Столицата Теночтитлан
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подробно при първия си доклад до кра-
ля:
„Има още един площад, два пъти по-голям 
от град Саламанка, заобиколен от всички 
страни от колонади, където ежедневно се 
събират повече от 60 000 души, за да тър-
гуват. Там има всички видове стоки, които 
могат да се намерят в цялата страна
...
Всеки вид стока се продава на отделна 
улица, без да се смесва с другите, всичко е 
безупречно подредено. Всичко се продава на 
бройка или според вместимостта си, досега 
още не сме виждали да се продава на тегло...”

Покрай града са разположени множе-
ство чинампас – ниви под формата на 
дълги и тесни ивици, по краищата на 
които минават обрасли с дървета кана-
ли, самите ниви са насипи над нормал-
ното водно равнище в плитки или за-
блатени зони. Така почвената влажност 
може да се регулира и да бъде толкова 
благоприятна, че да дава по няколко 
реколти на година. Но продукцията от 
тези чинампаси съвсем не е достатъчна 
за огромното население на града, пора-

ди което по пътищата и каналите цирку-
лира постоянен поток от търговски внос 
и натурални налози.

В Ацтекската империя също така липс-
ва официална конституция важаща за 
цялата страна. Което обаче не означава, 
че няма обичайно право и спазване на 
дадени принципи в тяхното общество.
Най-развит като вътрешна организация 
е може би Тескоко. На върха на терито-
риалната, правна и управленска система 
там стоят 4 консултативни и съдебни 
комисии, чието седалище е в двореца 
в Тескоко: Върховен съд, Военен съвет, 
Съвет за музика, изкуство и наука (на 
когото са подчинени и жреците) и съвет 
на държавната хазна и данъците.
Върховния съд се състои от 12 съдии, от 
средите на местната аристокрация. Той 
решава всички правни казуси, които са 
извън компетенцията на другите 3 съди-
лища.
Докато в Теночтитлан основните съ-
дилища са 2, едното се занимава само с 

аристокрацията, а дру-
гото – с простолюдието, 
като има и възможност 
за обжалване. Като с 
териториалното раз-
ширение на империята 
във всички територии 
местните структури се 
запазват и няма налага-
не на действащите в 3-те 
главни града.
Известни реформи са 
регистрирани при Ит-
скоатл (1427-1440) и при-
емника му Монтесума І 
(1440-1471). Създадени 
са редица нови постове 

Съдебна система
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в държавата, част от тях възприети от 
завладяните тепанеки. Такива например 
са постовете на тлакочкалкатъла и тла-
катекатъла с важни функции съответно 
във военната и цивилната област. А след 
тях следват редица други по-ниски пост-
ове. Като на всеки от тях му се заплаща, 
чрез право на ползване на новозавладя-
на територия, която да се обработва за 
него. Като обикновените хора също имат 
възможността да станат един вид аристо-
крация по заслуги, ако се отличат доста-
тъчно във военните походи. Но техните 
постове са ограничени в последствие от 
Монтесума ІІ, а владетеля все повече се 
изолира от хората под себе си и все пове-
че подчертава божествения си характер.

Ацтекската империя е подчертано аг-
ресивна и офанзивна. Но не винаги 
териториите се придобиват в резултат 
на нашествия, в дадени случаи чуждите 
държави капитулират само при недву-
смислените демонстрации на превъзход-
ство направени им от ацтеките, а също 
така и поради факта че местната ари-
стокрация запазва правата си призна-
вайки властта на ацтеките и общо взето 
почти нищо във вътрешните им дела не 
се променя. Общо взето от тях ацтеките 
искат само плащане на определен данък 
и лоялност по време на война.

Въпреки огромното значение на вой-
ската за разширяването и опазването на 
империята и въпреки големия им брой, 
няма постоянна армия. Тя се свиква 
само при нужда и се състои от офицер-
ско ядро от аристократи , възпитаници 
на училищата за тази класа, и част от 
останалото население. Хора от народа 
допълват войската, обикновено от завла-

дяните територии и изпълняващи длъж-
ността на носачи и въобще обслужващ 
персонал за армията.
Понякога войни се водят само за трени-
ране и попълване на войската. В други 
случаи за военопленници, които да 
бъдат екзекутирани в храмовете на ацте-
ките по време на големи празници. Така 
че се стига един вид до ритуална война. 
Но главната цел като цяло си остават 
придобивката на нови територии, които 
да доставят натурални данъци.
Тъй като няма заплати, за награда во-
иниците просто получават част от пляч-
ката и това се явява мощен двигател на 
военната експанзия. Така че империята 
на ацтеките достига логическите си 
граници в Централно Мексико и пред-
положенията, че ацтекските полкове 
са можели да подчинят Гватемалското 
плато и дори Юкатан не са основателни. 
Може да се каже, че при Монтесума ІІ 
са били в критичния оптимум на своята 
експанзия.
Цел на нашествията са също така и екзо-
тични стоки от по-далечни територии, 
които не могат да се открият на пазара 
в Теночтитлан и войната е единствения 
начин за аристокрацията да се сдобие с 
тях. 
Също така винаги преди нашествие е 
посочван конкретен повод за него, не 
само за пред врага, но и чрез пропаганд-
ни инсценировки за пред собственото 
население. Обикновено се посочва ня-
каква очевидна неправда причинена на 
човек от племето на ацтеките. Или пък 
за повод се взима някое нападение над 
изпратена с провокативна цел група 
търговци или отказ от предоставяне на 
военен коридор. Но походите не винаги 
са предхождани от официално обявя-
ване на война, особено пък към отдале-
чени райони, където ацтеките предпо-
читат изненадващите атаки подготвени 

Армия и походи
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предварително от шпиони. Достигайки 
целта си ацтекските войски беснеят из 
новоокупираните територии докато 
местното население само не започне да 
ги моли за пощада и не се съгласи да 
плаща данък, размера на който се опре-
деля на място. Войските почти винаги 
се завръщат с победа и са тържествено 
посрещани в Теночтитлан.

Ниската степен на консолидиране на от-
делните части на империята благопри-
ятства за избухване на бунтове срещу 
ацтеките и техните данъчни чиновници. 
Които бързо били потушавани с нов 
военен поход и винаги били провоки-
рани от местната аристокрация и борби 
между отделни фракции. Въпреки че по 
този начин обикновените хора плащат 
двоен данък – и на собствените владете-
ли и на Тройния съюз, няма данни да е 
имало нито едно селско въстание в им-
перията.
Преследване на население в поробените 
територии не се наблюдава, ако изклю-
чим само оставянето на малък гарнизон 
и строеж на отбранителни селища.
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Населението се дели на две основни со-
циални групи, разделени на по няколко 
подгрупи: около 10% са родовата ари-
стокрация (пили), а останалите – прос-
толюдието (масевали). Като между двете 
групи съществува огромна пропаст. 
Единствения начин за издигане на прос-
толюдието е чрез особено отличителни 
военни заслуги, но те способстват само 
за издигане на отделни хора в тяхната 
каста, което все пак не е малко защото ги 
освобождава от данъци и им дава земя, 
макар и обработването и добивите да 
са под определени ограничения. Това е 
един вид ненаследствена или служебна 
аристокрация. По подобен начин стои 
положението и при жреците.

Най-широката прослойка - простолю-
дието се състои най-вече от селяни и 
занаятчии. Имащи право разбира се 
да сключват бракове само в рамките на 
собствената си прослойка. Браковете са 
моногамни и обикновено младоженци-
те се заселват в дома на семейството на 
мъжа. В това отношение дребните про-
винциални аристократи, разполагащи с 
малко земя и данъци от нея, не се разли-
чават особено от тях нито по облеклото, 
нито по материалното си състояние, за 
разлика от приближената до владетеля 
дворцова аристокрация тънеща в раз-
кош. Като тези селяни не са закрепосте-
ни като европейските в същата епоха, 
те са длъжни да дават част от добива си 
(занаятчиите – от продукцията си) като 
данък на местния владетел, но при жела-

Обществена структура
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ние могат да се преселят във владенията 
на друг аристократ и да плащат данъци 
на него, а при различните градове дър-
жави данъчните системи и правните 
норми имат понякога съществени разли-
ки, измежду които даден селянин може 
да прецени кое е по-изгодно за него. 
Такива селяни се споменават в изворите 
с термина майеке.
Дори и при простолюдието строгото въз-
питание на децата е важен момент по-
кровителстван от държавата и извърш-
ващ се главно в училища (телпочкали) за 
воини, където се изучават и някои други 
обществено полезни дейности.

В простолюдието съществуват и по-
издигнати отличаващи се групи на 
външни търговци и по-специализирани 
занаятчии (почтекатъл) разполагащи с 
известна автономия в правораздаването 
и организирането на собствените си об-
щества, морални кодекси, ритуали и тн. 
Някои от търговците осигуряващи тър-
говията и притока на стоки дори от най-
далечните краища на империята могат 
да натрупат богатства съизмерими с тези 
на аристокрацията, но все пак трябва да 
се стараят да водят скромно поведение в 
обществото за разлика от тях.
Някои от занаятчиите, предимно тези 
обработващи скъпоценни метали могат 
да създават нещо като профсъюзи по 
между си, да живеят в собствени квар-
тали и да почитат собствени божества. 
Като дори не е сигурно дали въобще 
някаква част от тяхната продукция е 
взимана като данък, вероятно всичката 
е отивала директно на пазара, а от тях 
само понякога са се изисквали опреде-
лени услуги, като например безплатна 
обработка на изящен предмет за висш 
аристократ с доставена от него сурови-
на.

В същото време съществуват и низши 
прослойки на простолюдието с поч-
ти робски статут, наричани тлакотли. 
Но отново в сравнение със Стария свят 
(особено Античния) те не са с постоянен 
статут на съвсем безправни хора, а на 
временно изкупващи вина определена 
от съда поради престъпление или добро-
волно предоставящи за определен пери-
од или обект на работа труда си за да ги 
изхранват във времена на слаби реколти 
например. След изтичане на срока или 
изплащане на дълга си тези хора отново 
стават свободни граждани. Разбира се 
има възможност в краен случай съда да 
реши, че някой тлакотли трябва да оста-
не такъв за цял живот, но това са редки 
случаи на особено тежки провинения 
или с цел той да бъде продаден или 
изпратен за жертвоприношение в някой 
храм по време на голям празник. 

Друга от низшите касти, може би пред-
последна в йерархията са хамалите (тла-
мама), обикновено натоварвани с твърде 
тежка работа по пренасяне на товари на 
дълги разстояния. Общо взето на тях се 
крепи цялата циркулация на стоки и то-
вари в империята поради липса на впре-
гатни животни и респективно колесни 
превозни средства. Те са използвани от 
търговците при събиране на данъци и от 
армията като обоз и обслужващ персо-
нал по време на походи. Но не е съвсем 
ясно дали тлалама имат статут на отдел-
на каста, защото почти винаги и обик-
новените селяни участват в пренасянето 
на товари по конкретни обекти в техния 
район.

В аристокрацията има ясно разграни-
чени прослойки характеризиращи се с 
определени исторически, етнически и 
родови титли предавани по наследство. 
Едни и същи титли се срещат в различ-
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ни градове-държави, като един аристо-
крат може да притежава по няколко от 
тях придобити от различни династични 
бракове и може да ги разпределя на на-
следниците си по отделно. Обикновено 
най-големите синове на аристократите 
наследяват тези титли, но преди това 
са длъжни да докажат годността си във 
военните походи заемайки по-нисък чин 
за да получат необходимото признание 
от останалите аристократични родове 
и владетеля (а в някои случаи дори и 
на подчинените си). Встъпването им в 
длъжност се отбелязва с пищни ритуал-
ни церемонии, на които им се пробива 
хрущяла на носа, към който се прикрепя 
определено украшение, след което се 
раздават ценни дарове на участниците. 

Имотите и титлите могат да се насле-
дяват и по женска линия, както и жени 
могат понякога да заемат такива постове. 
Земите на даден аристократ почти ни-
кога не се намират концентрирани око-
ло двореца му, а са пръснати на малки 
парцели по всичките му родови имения, 
както и по завладяните след военни 
походи земи, от които също е получил 
определени части за лично ползване. В 
това отношение има някои прилики с 
Европа от времената след развития фео-
дализъм. 
Военното си образование младите ари-
стократи получават в специални учреж-
дения (калмекас) – училища към глав-
ните храмове във владенията. Но те не 
представляват само военни академии, а 
почти университети – в тях се изучават 
също така и религията, особеностите на 
управлението, както и уроци по музика, 
поезия, реторика и математика.

На върха на социалната пирамида на 
всеки град-държава в империята на ац-
теките стои обикновено един владетел 

(тлатоани), но могат и да са няколко с 
еднакъв най-висок ранг, като обикно-
вено един от тях все пак има надмощие 
над останалите. Всички тези владетели 
са свързани с династически връзки по 
между си в сложна генеалогия посред-
ством специални договори важащи за 
много поколения наред - практически 
за постоянно, докато друг договор не 
замени реда на бракосъчетания между 
дадени династии установен с досегаш-
ния.
Владетелите държат в ръцете си съдебна-
та, религиозната и административната 
власт в страната, а пищните им дворци 
представляват икономически и полити-
чески центрове на държавата. Естествено 
тяхна е и думата за сключване на мир 
или обявяване на война на други държа-
ви.

Така дори от оскъдните източници дос-
тигнали до нас ясно се вижда, че става 
въпрос за силно развито общество и кул-
тура, т.е. самородна цивилизация, а не за 
варвари и диваци както винаги са из-
глеждали ацтеките в очите на евроцен-
тризма, най-вече поради предубеденост, 
ненавист или просто поради незнание.

Повече по темата и коментари във фо-
румите на БГ Наука!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11534
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