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Прослава 200 година независности 
и 100 година револуције је 
изванредна прилика за 
организацију разноликих 
едукативних, уметничких и 
културних програма који 
прослављају домете мексичке 
историје и културе. Различити 
видови обележавања ових 
годишњица нису инспирисани само 
богатом историјом Мексика, већ су 
окренути и ка његовој садашњости 
и будућности. 

Док Мексиканце ова годишњица 
подсећа на њихову  борбу за 
независност и чињеницу да су били 
актери прве револуције у XX веку, 
обележавање јубилеја на другим 
меридијанима представља 
несвакидашњу прилику за сусрет са 
мексичком историјом, културом, 
уметношћу. То је и  леп повод за 
упознавање са савременим 
Мексиком, његовим биолошким и 
друштвеним диверзитетом, 
атрактивним туристичким 
дестинацијама, перспективном 
економијом.  

 

 

 

 

La celebración de 200 años de 
independencia de México y 100 años 

de revolución mexicana es una 
extraordinaria oportunidad para la 

organización de diferentes programas 
educativos, artísticos y culturales que 

celebran las cimas de la cultura e 
historia mexicanas. Las diferentes 

maneras de la celebración del 
centenario y bicentenario no sólo son 

inspirados por el rico pasado de 
México, sino también tienen su mirada 
puesta en el presente y futuro del país.  

Mientras que a los mexicanos esta 
celebración los hace recordar 

principalmente a su lucha por la 
independencia y el hecho de ser 

protagonistas de la primera gran 
revolución del siglo XX, en otras 

partes del mundo es una oportunidad 
para el encuentro con la historia, 

cultura, el arte de México. El  México 
contemporáneo con su diversidad 

biológica y social, sus atractivos 
turísticos y su gran potencial 

económico bien lo merecen.   

 



 
 
 
 

Универзитетска библиотека 
«Светозар Марковић» има велику 
част и задовољство да се укључи у 
прославу 200 година независности 
Mексика и 100 година Mексичке 
револуције. Овај јубилеј пружа 
јединствену прилику да библиотека 
прикаже велико богатство својих 
фондова излагањем публикација 
које осветљавају Мексико из 
различитих углова. 
 
Амбасада Мексика у Београду 
пружила је несебичну помоћ у 
организовању ове изложбе и 
омогућила да Уметнички центар 
Универзитетске библиотеке буде 
домаћин изложбе фотографија из 
фонда Амбасаде. 

La Biblioteca Universitaria de 
Belgrado tuvo el gran honor y placer 

de tomar parte en los festejos de de 
200 años de independencia de México 

y 100 años de revolución mexicana. Es 
una oportunidad de demostrar la 

riqueza de sus fondos con la 
exhibicion de publicaciones que dan 
luz a diferentes aspectos de México. 

La Embajada de México ha ayudado 
enormemente la organización de esta 
exhibición, y ha hecho posible que al 

Centro artístico de la Biblioteca 
universitaria llegue la exposición de 

fotografias de los fondos de la 
Embajada.

 

 



 

 
 
 

ХРОНОЛОГИЈА ПОКРЕТА ЗА НЕЗАВИСНОСТ 

МЕКСИКА 
 
1808 
Абдикација краљева Шпаније Карлоса IV и Фернанда VII. Долази до 
различитих тумачења о томе да ли вицекраљ треба да влада у име заточеног 
шпанског краља или власт треба вратити народу. 
Завереници на челу са Габријелом Јермом затварају вицекраља Итуригараја и 
поборнике идеје о независности као што су Франсиско Примо де Вердад и 
Хуан Франсиско Аскарате. 
 
1810 
Оружани устанак под вођством Мигела Идалга избија 16. 
септембра. У Атотонилку Идалго истиче заставу са 
Богородицом од Гвадалупеа која ће постати знамење 
покрета за независност.  
Идалго заузима Гуадалахару, где доноси декрет о укидању 
ропства. 
 
 
 
1811 
Игнасио Аљенде преузима војно вођство од Идалга после пораза у Пуенте де 
Калдерону. Захваљујући издаји шпанска војска успева током марта да зароби 
главне вође покрета – Идалга, Аљендеа, Алдаму, Хименеса. Сви су погубљени 

стрељањем,  али побуна не јењава захваљујући пре 
свега ангажману Хосеа Марије Морелоса.  
 
 
 
1812 
После опсаде Куаутле, Морелос постаје 
Генералкапетан. Снаге које су предводили Морелос, 
Николас Браво, Маријано Матаморос и Гуадалупе 
Викторија успевају да заузму Уахаку.  



 
 
1813 
На Конгресу у Чилпансингу усвојен Програм 
нације (Sentimientos de la nación), у коме се 
прокламују независност, државни суверенитет, 
једнакост пред законом, подела власти, 
укидање ропства и проглашава празником 16. 
септембар, дан када је започео рат за 
независност под вођством Мигела Идалга. 
 
 
1814 
У Апацингану усвојена Декларација о суверености и независности (Decreto 
constitucional para la libertad de la América mexicana). Овом декларацијом се 
између осталог одређују државна религија, области деловања законодавне, 
извршне и судске власти, подела државе на провинције. 
 
 

 
1815 - 1816 
Морелос је ухваћен и погубљен у Сан Кристобал 
Екатепеку.  
Прелази се на герилски начин ратовања у коме око 
20.000 побуњеника расутих по целој територији 
Мексика организују различите врсте отпора. Нови 
вицекраљ Хуан Руис де Аподака побуњеницима 
омогућава да буду помиловани уколико признају 

његову власт. 
 
1817 – 1820 
Експедиција Шпанца Франсиска Хавијера Мине који у Сото ла Марини 
оснива штампарију и организује покрет отпора који после почетних успеха 
бива угушен, а Мина стрељан. 
Део побуњеника прихвата помиловања, а део наставља са борбама упркос 
честим поразима, будући да је поновно успоставивши апсолутистичку власт у 
Шпанији краљ Фернандо VII послао значајне снаге у Америку.  
 
 
1821 

 
Током десет претходних година шестина укупног 
становништва Нове Шпаније изгубила је живот у 
сукобима, а трошкови рата су били погубни за 
обе зараћене стране. Недостатак радне снаге 
непосредно је угрозио привреду а посредно све 



сегменте друштва. Либералне тенденције присутне у Шпанији условиле су да 
се велики земљопоседници осете посредно угроженима и подрже борбу за 
независност.  
 
Услед овакве ситуације 24. фебруара 1821. Агустин де Итурбиде, шпански 
генерал и вођа побуњеника Висенте Гереро објављују политички проглас 
План де Игуала у коме се гарантују независност, католицизам као државна 
религија и једнакост свих припадника друштва. Оснива се нова војска, 
Ejército Trigarante, на чијем је челу Агустин де Итурбиде.  
 
Последњим оружаним сукобом сматра се сукоб у Аскапоцалку 19. августа, а 
већ 24. августа потписани су Споразуми из Кордобе којима је Новој Шпанији 
гарантована независност.  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ХРОНОЛОГИЈА МЕКСИЧКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
 

 

1910 

Иако је две године раније после скоро 30 година владавине 
председник Порфирио Дијас најављивао повлачење из 
политике, био је један од два главна кандидата за председника. 
У јуну је ухапшен други кандидат, Франсиско Мадеро, а 
његове присталице су изложене свим врстама притисака. На 
изборима убедљиво побеђује Дијас, а Мадеро из затвора бежи у 
САД где доноси План Сан Луис Потоси, којим позива 
Мексиканце на оружани устанак против Дијасове диктатуре.  

 
1911 
Франсиско Мадеро прелази границу да би био на челу 
револуционарног покрета. Револуцији се придружују 
Емилиано Запата (Виља де Ајала, Морелос), Паскуал 
Ороско и Панчо Виља. Мадеро тријумфално улази у 
Мексико и побеђује на новим изборима. Већ у новембру 
Емилијано Запата у документу План из Ајале оптужује 
Мадера да је издао сопствена обећања и по први пут се 
аграрна реформа оцењује као кључни елемент револуције. 
 
 
1913 
Побуна против Мадера кулминира убиством председника и 
потпредседника. Власт преузима Викторијано Уерта. 
Венустиано Каранса оснива конституционалистичку војску.  
 
 
 
 



1914 
Каранса улази у Мексико, док Уерта бежи из земље. Пошто 
не спроводи земљишну реформу, трупе Виље и Запате који 
су контролисали већи део територије, настављају са 
побуном и крајем године улазе у Мексико.  
 
 
 
1915-1916 
Каранса доноси аграрни закон, јача своју војску и успева 

да порази побуњенике. Сазван је Уставотворни конгрес у Керетару који се 
усаглашава око новог Устава.  
 
1917 
Усвајање Устава 5. фебруара означава званичан крај Мексичке револуције.  
 

 
 
 
 
 
 



 
ПОГЛЕД КА МЕКСИКУ 

 
 
 
Назив, положај, територија, уређење 
 

 

 
Пуни назив државе је Сједињене државе Мексика, Estados Unidos Mexicanos. 
Састављена је од тридесет две федералне јединице, а седиште управе је 
федерални дистрикт Мексико. Само име Мексико користи се тек од 
шеснаестог века и то за означавање становника Мексика-Теночтитлана. 
Током колонијалног периода ова област је називана Нова Шпанија, да би се 
коришћење имена Мексико наметнуло у време борбе за независност.  Значење 
имена предмет је дискусија: док по некима Мексико на науатлу значи пупак 
месеца, по другима је у питању топоним који означава место Мешитлија, то 
јест Уицилопочтлија, бога Сунца и рата и заштитника Теночтитлана. 
 
Мексико заузима јужни део северне Америке и спаја обале два океана, 
Атлантика и Пацифика. Простире се на скоро два милиона квадратних 
километара и петнаеста је држава на свету по својој површини, а уједно је са 
својих 107 милиона становника највећа држава чији је званични језик 
шпански. Од 4.300 километара граница, више од три четвртине дели са 
Сједињеним америчким државама.  
 
Два планинска ланца, Сиера Мадре Ориентал и Сиера Мадре Оксидентал, 
наставак Стеновитих планина, ограничавају централну мексичку висораван 
чија је просечна висина 1200 метара изнад нивоа мора. Ова централна 
висораван се са јужне стране граничи са вулканском осом која припада 



Ватреном појасу Пацифика, на којој се налазе врх Орисаба (познат и као 
Ситлалтепетл, који је са 5.610 m највиши врх Мексика), Попокатепетл и 
Истасиуатл. Обалске зоне су много шире на Атлантику него на Пацифику. 
Полуострво Јукатан са територијом од око 145 хиљада квадратних 
километара на којој се налазе археолошки локалитети који говоре о величини 
и значају цивилизације Маја, летовалишта и низ очуваних колонијалних 
градова, једна је од омиљених дестинација туриста из целог света. Средишња 
зона има претежно умерену климу, али постоје и велике пустиње на северу и 
прашуме на југу. Мексико је једна од дванаест мегадиверзитетних држава на 
свету и процењује се да са својих две стотине хиљада различитих врста јесте 
дом за 10-12% свих врста које постоје на Земљи. Мексичко законодавство 
заштитило је око две и по хиљаде врста и око 170.000 квадратних километара 
(између осталог, 64 национална парка, 4 споменика природе, 17 природних 
резервата) и оснивач је међународне организације Like-Minded Megadiverse 
Countries.  
 
Становништво Мексика је у просеку врло младо: по подацима из 2003. је 
имало просечну старост од 22 године. Највећи градови су Мексико који са 
предграђима има преко 20 милиона становника, Гуадалахара са преко четири 
и Монтереј са преко три милиона становника. Преко милион становника 
имају још Пуебла, Толука, Тихуана, Леон, Сиудад Хуарес, Тореон, Сан Луис де 
Потоси и Керетаро.  
 
 
Историја, традиција 
 
 
Латиноамеричка историја не почиње европским открићем Америке. Наслеђе 
прехиспанских народа дубоко је усађено у новостворени етницитет због 
укрштања више различитих цивилизација, раса, култура.  
 
 

 
У области централне 
висоравни прве форме културе 
везују се за народ Олмека  и 
њихову религију. Нешто 
касније се јавља култура 
Толтека, чији златни период 
траје од десетог до дванаестог 
века: то је доба изградње 
Теотиуакана и ширења језика 
науатл. Толтеке потискује 
надирање Астека који са 
севера долазе почетком XIII 
века. Златно доба Астека је XV 

Теламонес у Тули  



век, период када зону језика науатл проширују до територија којима владају 
Маје и изграђују најпознатије споменике своје културе. Паралелно, они 
синтетизују митолошке елементе различитог порекла, интерпретирајући их на 
начин карактеристичан за прехиспанску цивилизацију Мексика: свет је 
поприште сталних окрутних борби међу боговима.  
 
 
Народи Маја су етничке 
групе које су од 1500 године 
пре нове ере до X века нове 
ере насељавале пределе 
данашњих мексичких 
држава Чијапас, Табаско, 
Кампеће и цело полуострво 
Јукатан, као и Гватемалу, 
Хондурас и Белисе. Њихова 
материјална и духовна 
култура може се мерити са 
најпознатијим античким 
цивилизацијама. Историја 
Маја дели се на три епохе: 
преткласичну, класичну 
(златну) и посткласичну. 
Прва је најдужа и обухвата 
период до 317 године н.е. Класични период траје до 889 године, то јест до 
појаве Толтека, освајача са севера, чија се култура у почетку успешно 
преплиће са културом Маја, да би касније дошло до декаденције обе. 
Најпознатији споменици културе Маја су религиозни центри градова 
Паленке, Чичен-Ица и Ушмал.  

Паленке, Јукатан 

 
 
Заједнички именитељ свих латиноамеричких народа  у доба освајања Америке 
су крајње сурово освајање, интеграција освајача и аутохтоног становништва, 
борба за слободу, трагање за сопственим местом у савременом свету уз баласт 
великих друштвених проблема насталих због несклада између економске 
(не)моћи и геополитичког окружења.  

 
 
Освајање Мексика обележено је тиме да освајачи и 
домороци нису формирали компактне стране, већ су 
се сукоби одвијали и међу једнима, и међу другима, 
а све време су се склапали најнеобичнији савези. 
Поход је предводио Ернан Кортес, који се са пет 
стотина војника и стотину морнара искрцао на 
обалу Мексика и основао Веракрус. Био је то човек 
који је спалио бродове којима је експедиција дошла 



у Мексико, који је увек покушавао да и најљуће непријатеље претвори у 
савезнике, који је користио прилике које су му се пружале – да научи језик 
староседелаца, да користећи индијанску легенду о белим боговима покори 
моћно Моктесумино царство Астека, да оне који су дошли да га смене 
обећањима и поклонима приволи да му се придруже.  
Територија данашњег Мексика проглашена је за Вицекраљевство Нове 
Шпаније. После првог таласа колонизатора који су тежили покоравању, 
пљачкању и успостављању нове власти, следи други талас који обележава 
процес покрштавања. Три века колонијалне управе карактеришу слабо 
мешање раса, доминација рођених Шпанаца у односу на белце рођене у 
Америци, велики утицај и економска моћ Цркве, развој привреде, посебно 
рударства и међународне трговине.  
 
Реформе током осамнаестог века доводе до нове врсте управе, бољег 
друштвеног статуса аутохтоног становништва (али посредно и до лошијег 
економског, будући да су почели плаћати порезе), смањења привилегија 
Цркве која је постала најбогатији и најмоћнији сегмент друштва, монопола 
Шпаније у области трговине и законског онемогућавања да креолци обављају 
јавне функције (уз изговор да су слабије образовани и да не познају света). 
 
Главни унутрашњи фактори који су довели до покрета за независност су 
неравноправност становништва и трговинска ограничења, а најзначајнији 
спољни утицај извршили су Просветитељство, декаденција Шпанског 
царства, независност САД и Француска револуција.  
 

Период од 1810. до 1821. обележен 
је борбом Мексика за независност, 
која је окончана Декларацијом о 
независности.  
 
Агустин де Итурбиде проглашен је 
за цара Мексика 1822, али већ 
наредне године је принуђен да 
абдицира и емигрира. Први Устав 
Сједињених држава Мексика 
доноси се 1824, када се одржавају 
и први избори на којима је за 
председника изабран Гуадалупе 
Викторија. Антонио Лопес де 
Санта Ана је фигура која је 
обележила првих двадесет година 
независности Мексика. Приликом 
сваке кризе сам се повлачио са 
власти и враћао по завршетку 
исте. Средином деветнаестог века 
Мексико губи више од половине 

Акт о независности 



своје територије сецесијом северних држава које улазе у састав САД. Нови 
Устав либералне оријентације доноси се 1858, али реформистички ратови 
финансијски исцрпљују земљу због чега се обуставља исплата спољног дуга 
1861. После војне интервенције на чело државе је постављен Максимилијан 
Хабзбуршки 1863.године, који на власти остаје четири године. На чело поново 
успостављене републике долази Бенито Хуарес, а после његове смрти Лердо де 
Техада.  
 
Период од 1876 до револуције је назван Порфиријат по председнику 
Порфирију Дијасу  и карактерише га укрупњавање поседа и доношење 
законске регулативе која је олакшавала страна улагања. Владајућа класа 
претворила се у заговорника спољних интереса, сасвим супротних од 
државних: страни инвеститори били су незаинтересовани за модернизацију 
земље. Као главни узрок револуције можемо идентификовати постојање 
огромних хацијенди у власништву малог броја земљопоседника или цркве 
које нису обрађиване тако да дају оптималне приносе. У репресивном друштву 
Дијасовог доба оснива се низ радничких и сељачких удружења, од којих је 
посебно значајна Либерална партија Рикарда Магона чији је програм 
захтевао забрану реизбора председника, ограничење власти цркве и 
национализацију њених имања, као и поделу великопоседничких имања.  
 

Новембра 1910. на 
северу земље одреди 
Панча Виље и 
Паскуала Ороскоа 
започињу оружану 
борбу против 
диктатуре, док на југу 
Мексика Емилијано 
Сапата предводи 
сељаке који бране 
новостечене поседе. 
Крај револуције 
обележило је  доношење 
Устава којим се 

гарантују 
неприкосновеност 

личне својине, 
одвајање цркве од 
државе, право на 

синдикално организовање, те дефинишу услови под којима странци могу 
користити национална богатства, као и умерена аграрна реформа. 
Најистакнутије вође револуције које нису прихватиле компромис свој живот 
завршиће трагично: 1919. убијен је Емилијано Сапата,  а неколико година 
после потпуног повлачења из политичког живота, 1923. и Панчо Виља.  

 



 
 
 
Митови, религија 
 

Проучавање религије давно ишчезлих цивилизација суочава се са низом 
тешкоћа због недостатка писаних извора, па је то случај и са прехиспанским 
религијама. Најстарија позната религија на територији Мексика јесте 
религија Олмека, политеизам који негује култ природних сила превасходно 
везаних за пољопривреду. Централна фигура олмечке религије је јагуар - бог 
кише, представник изабраних људи који поседују натприродна својства и 
отелотворење стваралачке енергије.  

Бог Ноћног неба, Тескатлипока (који сјаји у црном огледалу) врховни је бог 
астечког пантеона. Често се идентификује са тамом али никад са злом и 
приказује се понекад у облику јагуара.  

 
Тескалипотле 

 

Корене мексичке религије у прехиспанско доба треба тражити у заједничкој 
многобожачкој религији Толтека, Олмека и Чичимека. Древни богови који су 
преживели готово неизмењени и постали универзални мексички богови су: 
Шиутекутли - бог Ватре; Кецалкоатл - бели бог спаситељ, чији је симбол 
звезда Даница, а доносилац је знања и светлости; Тлалок - бог Земље, пшенице 
и вина, дакле божанство обиља. Најважнију улогу у верском животу имао је 
Уицилопочтли - бог Сунца и рата и Тонатиух - бог кретања Сунца: Сунцу су 
се приносиле људске жртве, због њега су вођени непрекидни ратови. 

 



 

Кецалкоатл 

Кецалкоатл или Перната Змија био је бог и  митски херој. У митовима он је 
често описиван као божански вођа Толтека из Толана, који су након 
протеривања путовали на југ и исток у потрази за новим градовима и 
краљевствима. Припадници различитих мезоамеричких култура, као што су 
Маја/Киче и Запотеци, тврдили су да су једини прави потомци Кецалкоатла, а 
тиме и митских Толтека. Божанство Пернате Змије било је важно у уметности 
и религији у већини земаља Средње Америке готово 2000 година, од 
прекласичне ере до времена шпанских колонизатора. Он је бог-просветитељ 
који је ширио културу и науку. Када су се појавили шпански освајачи на челу 
са Ернаном Кортесом, већина Астека у освајачу је препознала Кецалкоатла –  
белог бога са брадом.   

Већина средњоамеричких веровања укључује циклусе светова. Обично је 
наше, тренутно време сматрано као пети свет, док су претходна четири 
уништили  пожари и поплаве. Кецалцоатл је наводно отишао у Мицтлан, 
подземни свет, и тамо створио људску врсту петог света од костију претходних 
раса, користећи своју крв како 
би испунио кости животом. 

Према једној астечкој причи, 
Кецалкоатла је завела 
Тескатлипока тако што га је 
напила и навела да проведе ноћ 
са свећеницом која је била у 
целибату, а он се након тога сам 
покајнички спалио до смрти, а 
његово срце постало је јутарња 
звездa. 

 
У астечкој и толтечкој 
митологији, Ксолотл 
("Животиња", "Господар 
Вечерње звезде", " Господар 
Подземља") био је бог муње и 



психопомп (водич душа) - водио је мртве на њихово путовање у Мицтлан, 
загробни живот. Ксолотл је такође био и бог ватре и несреће. Био је брат 
близанац Кецалкоатлов (а обојица синови девице Коатликуе)  и чувао је сунце 
док је ноћу пролазило кроз подземље. Такође је на свијет довео и четврту 

људску врсту и ватру из подземља. Ксолотл је 
приказиван као људски костур с псећом главом - 
"xолотл" на астечком језику Науатл значи "пас" 
или чудовиште с изокренутим стопалима.  

 

Један од најпознатијих митова Средње Америке 
јесте Мит о Пет Сунца. Он описује пет периода у 
животу људске расе: Прво Сунце, Оцелот, означава 
време када је Земља била у Тами, и људи живели 
инстинктивно, без разума и интелигенције. Тако 
неспособне за живот, све су их појеле дивље мачке 
оцелоти. Друго Сунце, Сунце Ваздуха, било је доба 
ваздушних интелигенција и прозирних бића. Та 

бића била су присутна како би људе подучила законима који владају 
Универзумом, али пошто људи ништа нису хтели да слушају сем својих 
себичних, приземних жеља, богови су их све претворили у мајмуне. Треће 
Сунце било је Сунце Ватре. Људи су игнорисали постојање Богова и кренули 
стазом насиља и глупости, па је цео свет уништен ватром, изузев птица које су 
биле на небу, на сигурном. Четврто Сунце било је Сунце Воде. Новостворени 
људи били су још гори од претходних, још тврдоглавији и зли, па је свет 
нестао у огромном Потопу, који је послао бог Тлалок.  

Ксолотл 

 

 

 

Пето Сунце је ово наше, данашње. 
Календар предвиђа да ће раса људи која ће 
живети под петим Сунцем бити најгора од 
свих, али ће имати прилику да ослушне 
глас Богова и скрене са стазе зла, насиља, 
злочина, лажи, преваре и уништавања 
планете. По мајанском календару, крај 
Петог Сунца наступа 2012. године. 

 

 



 

 

 

Иако је Мексико земља која има стриктно одвојену државу од религије будући 
да су Уставом из 1917 строго разграничене њихове компетенције, у питању је 
земља са скоро 89% католичког становништва. Због тога су Божић и Ускрс 
национални празници. Занимљиво је да свештеници дуго нису имали право 
гласа и да се ни сада не смеју кандидовати за јавне функције. У апсолутним 
бројевима, Мексико је друга земља по броју католика, одмах после Бразила.  

 
 
Култура, уметност и архитектура 
 

Као и у другим латиноамеричким државама, култура је настала као резултат 
процеса који укључује насилно наметање обичаја освајача, размену 
мишљења, асимилацију елемената из других култура, њихову 
реинтерпретацију, као и реинтерпретацију сопствене културне прошлости. У 
доба стицања независности није постојао национални идентитет, будући да су 
везе између различитих области биле слабе и комуникација недовољна, а 
обичаји бројни и сасвим различити. Национални идентитет као појам јавља се 
у доба мексичке револуције. Мексички филозоф Хосе Васконселос Калдерон 
дефинисао је Мексико као реторту у којој се налазе све расе, а измешана раса 
јесте она која спаја све најбоље од сваке. Стереотипи су ипак опстали: чаро - 
мексички каубој са сомбрером, маријачи, харабе, моле, текила, мачизам... 
Данас се инсистира на диверзитету који више није мана већ врлина нације. 

Најспецифичнија уметничка 
форма Мексика у двадесетом 

веку био је мурализам, а 
запажени су у 

интернационалним оквирима 
били и оригинална мексичка 

скулптура и архитектонски стил 
настао на вековној традицији 

укрштеној са западним 
утицајима. 

Музеј Сикеирос, Мексико Д.Ф. 



Три основна услова су била кључна 
у ренесанси мексичког сликарства 
двадесетог века са мурализмом као 
најистакнутијим делом: изузетна 
традиција, социополитички услови 
настали услед револуције и 
постојање снажних уметничких 
личности. Крајем деветнаестог века 
Европа је својим академским 
формама одређивала укусе и 
правце, а типичне националне теме, 
специфични пејзажи Мексика, 
сеоско становништво са својим 
традицијама и народна уметност 
незаслужено су били у запећку. 

Успон муралног сликарства после револуције реализован је кроз 
монументалне форме на објектима јавног типа, којима је у први план 
стављена историја земље уз коришћење симбола и метафора драматичне 
лепоте.  Хиљаде квадратних метара осликаних зидних површина простиру се 
по мексичкој територији. Преко три стотине сликара ангажованих од стране 
државног или приватног сектора, користећи велики број техника, дало је 
допринос националном културном благу. 

Ороско: Осписио Кабанас, Гуадалахара 

 

Мурализам као покрет везан за мексичке просторе, објединио је миленијумску 
традицију, социолошко политичке услове, рад талентованих сликара, утицао 
је на светске уметничке токове и заузео важно место у културној баштини 
човечанства. Великани мурализма међусобно различити, са личним 
препознатљивим изразом третирали су заједничке суштинске теме свога 
народа и поднебља, а најзначајнији међу њима свакако су Дијего Ривера 
(1886-1957), Хосе Клементе Ороско (1893-1949) и Алфаро Сикеирос (1896-1974). 

 

Дијего Ривера: Човек на раскрсници 



 

 

Практично све прехиспанске цивилизације 
оставиле су материјалне доказе о неговању 
религиозних скулптура. Њихов је утицај велики и 
током потоњих периода. Најзначајнији 
представници мексичке скулптуре у двадесетом 
веку су Хуан Сориано, Хосе Луис Куевас, Енрике 
Карбахал Себастијан, Леонора Карингтон.  
 
 

 

Енрике Карбахал Гонсалес (Себастијан) : Лимун 

 

 

 

Хуан О`Горман под 
утицајем Ле 
Корбизијеа уводи 
функционализам, а 
под утицајем Френка 
Лојда Рајта органску 
архитектуру. Његова 
дуга професура у 

Националном 
политехничком 

институту изнедрила 
је читаву плејаду 
архитеката. Он сам 
је аутор бројних 
објеката, међу 
којима је можда 

најпознатији један 
сасвим скромних 
димензија – студио 

који је направио својим пријатељима Дијегу Ривери и Фриди Кало, са 
симболичним мостом који спаја две куће. Поред тога остаће упамћен и као 
аутор мурала од четири хиљаде квадратних метара на централној 

Централна универзитетска библиотека Аутономног 
националног универзитета у Мексику



универзитетској библиотеци Националног аутономног универзитета. Овај 
мурал начињен је од неколико милиона камених делова који су сакупљени са 
свих страна Мексика. Северна страна представља прехиспанску, јужна 
колонијалну прошлост; источна савремени свет, а западна универзитет и 
савремени Мексико. Луис Бараган једини је Мексиканац који је освојио 
Награду Прицкер (1980) и сматра се најутицајнијим мексичким архитектом 
на интернационалном нивоу иако никада није радио ван Мексика. Био је 
изузетно успешан као архитекта, али и као пејзажиста и урбаниста. 
Разнородне утицаје спајао је у духу традиционалне мексичке естетике, 
додајуће живе боје, контрасте у текстурама и дајући акценте инспирисане 
природом. Његову кућу-атеље Унеско је прогласио делом светске културне 
баштине 2004. године.   

Данашња архитектура прати трендове глобалног тржишта, при чему се још 
увек могу наћи оригинални елементи. У моди је рециклирање старих 
индустријских постројења и њихово коришћење за различите намене, као и 
екосолитери који користе најновија технолошка достигнућа.  

 
 
 
Књижевност, филм, музика 
 
 
Епско-религиозну поезију старих цивилизација одликују теме стварања света, 
борбе међу боговима, стварање човека, подвизи јунака и ратника. Она је 
обојена радикалним осећањима ограничености и пролазности које је исказано 
у болном мирењу са чињеницом да на овом свету људи постоје само зато да би 
се дивили боговима. Најзначајнији део старе књижевности код Астека 
представља епско-религиозна и лирска поезија која је уско везана за музичку 
и плесачку интерпретацију. Карактеришу је паралелизам, постојање рефрена, 
стално понављање израза, езотерична позадина и двострука значења. 
Уметност Маја, који су насељавали мексичко полуострво Јукатан и Средњу 
Америку, појављује се знатно пре астечке. За разлику од света науатл, нема 
језичке хомогености, већ се текстови писани пиктографским писмом 
различито читају у различитим областима. Најзначајнији део старе 
књижевности Маја јесте проза, Чилам Балам, текстови историјског карактера 
настали у различитим градовима, од којих је најпознатији онај из Чумајела и 
Попол Вух, књига старих легенди племена Киче.  
 
 Значајно прожимање старих култура и европских утицаја, током 
колонијалног периода најочигледније је  на примеру позоришта које од 
прехиспанског преузима коришћење природних сценарија, игру и песму као 
незаобилазан део сваког сценског приказа и обилато коришћење алегорије.  У 
почетку доминирају путописна и историографска дела, док се у периоду 
барока негују све књижевне врсте и  родови.  



 
Мексико је постојбина најистакнутијег представника 
хиспаноамеричке барокне књижевности, Сор Хуане 
Инес де ла Крус (1651-1695), по некима родоначелнице 
феминизма. Хуана де Асбаје није имала прилику да 
стекне формално образовање, па са деветнаест година 
доноси одлуку да оде у манастир као једино место на 
коме може задовољити сопствену интелектуалну 
знатижељу. Бавила се теологијом, књижевношћу, 
историјом, музиком и науком, одржавала преписку са 
уметницима и интелектуалцима свога доба стално се 
суочавајући са жестоким оптужбама црквених власти. 
Октавио Паз је у свом чувеном есеју Сор Хуана Инес 
де ла Крус или Замке вере детаљно анализирао њен 

живот и дело.  
 
Као што је Сор Хуана била најзначајнији 
представник колонијалне књижевности свога доба, 
период стицања независности обележио је још један 
мексички аутор, први озбиљан хиспаноамерички 
прозни писац, Хосе Хоакин Фернандес де Лисарди 
(1776-1827). Иако његови романи настају на 
традицији шпанског барокног пикарског романа, они 
су писани у духу просветитељства. Лисарди је 
овековечио различите сленгове с почетка XX века. 
Значајни су и његови описи легенди, предрасуда, 
табуа и веровања који пружају аутентичну слику 
фолклора на почетку деветнаестог века. 
 
У оквиру првог оригиналног хиспаноамеричког правца, модернизма, Мексико 
је имао истакнуте представнике, међу којима су Мануел Гутијерес Нахера, 
Енрике Гонсалес Мартинес, Салвадор Диас Мирон и Амадо Нерво. 
.  
Мексичка револуција била је инспирација великом броју мексичких 
прозаиста. Међу њима се истиче пре свега Мариано Асуела са романом Они 
одоздо (1915). Критичко преиспитивање ове епске теме има исходиште у 
изневереним очекивањима народа, при чему је суштинска трагедија 
чињеница да се учесници револуције не могу избавити из њеног вихора. 
Мартин Луис Гусман (1887-1976) у делу Сенка Каудиља (1929) такође се бави 
тамним тоновима револуционарног и постреволуционарног периода, јаловим 
јунаштвом, корупцијом и неправдом. 
 
 
 
 
 



 
 
Са романом Пре олује (1947) Агустина Јањеса 
отпочиње нова епоха мексичког романа, под јасним 
утицајем америчких и европских романописаца 
(пре свега Фокнера, Џојса и Кафке). Један од 
четири најистакнутија представника бума 
хиспаноамеричког романа, уз Кортасара, Маркеса и 
Варгас Љосу  јесте Мексиканац Карлос Фуентес. 
Аутор преко двадесет романа међу којима су 
Најпрозрачнија област, Смрт Артемија Круза, Terra 
nostra, Стари гринго,  добитник је бројних 

признања, као што су Награда Ромуло Гаљегос, 
Мексичка национална награда за књижевност, 
Награда Сервантес и Награда Принц од Астуриаса 

за књижевност. Фуентес није само један од најзначајнијих савремених 
хиспаноамеричких романописаца, већ и драматург, есејиста, књижевни 
критичар, новинар, сценариста. У својим романима преиспитује историју 
Мексика, однос мита и историје, индивидуалне и колективне свести, 
субјективног доживљаја и стварности, прошлости и садашњости. 

Карлос Фуентес 

 
 

Први мексички филм је Председник 
Републике шета на коњу кроз шуму 
Чапултепек (1896), а први звучни филм 
Санта (1931) снимљен је техником коју је 
патентирао мексички инжењер Хоселито 
Родригес. Врхунско доба немог филма у 
Мексику је период од окончања револуције 
до 1920, а Златно доба мексичког филма су 
четрдесете и педесете године прошлог века, 
када Марија Канделарија Емилија 
Фернандеса осваја Златну палму на 
фестивалу у Кану. Занимљиво је напоменути 
да је мексичка револуција значајно 
допринела развоју филма, будући да је била 
први значајни оружани конфликт који је био 
овековечен на филму. Посебно су занимљиви 
снимци битака Панча Виље. Начин снимања 
битака током мексичке револуције имао је 

велики утицај на европске ауторе који ће 
неколико година касније имати прилике да 
овековече рововске борбе у Првом светском 
рату. Почетком тридесетих година у Мексику Ејзенштајн снима Вива Мексико, 
а иако филм није завршен имао је огроман утицај на мексичке ауторе. 

Долорес дел Рио 



Сматрало се да је сам Ејзенштајн под великим утицајем муралиста. Велика 
криза мексичког филма поклапа се са развојем телевизије. Филмови престају 
да буду финансијски исплативи (у односу на теленовеле), све их је мање, 
слабијег су квалитета и све ређе се приказују ван Мексика. Тек деведесетих 
година прошлог века мексички филмови и мексички аутори праве нови 
продор на глобално тржиште разноликим филмовима од филмских изданака 
магичног реализма попут  Као вода за чоколаду Алфонса Арауа из 1992 до 
снажних критика савременог друштва као што је Пасји живот Алехандра 
Гонсалеса Ињаритуа из 2000. 

 

У Мексику су присутне различите врсте оригиналне музике, од класичне до 
сасвим модерне. Оно што се обично сматра изворном мексичком музиком 
резултат је врло различитих утицаја. Постоји сасвим мало докумената о 
прехиспанској музици и ретки су примери сачуваних обичајних песама, али се 
зна да је тадашња музика била више ритмична него мелодична и сачуван је 
изглед неких старих инструмената. Јак утицај на поимање музике имали су 
обичаји колонизатора и мисионара, али и она коју су црни робови донели из 
Африке. Маријачи, који се обично сматрају синонимом за аутентичну 
мексичну музику, јесте музика западног дела Мексика – Халиска. Почетком 
двадесетог века, ради колорита већина ових музичара почела је да облачи 
костиме богатих ранчера, а свет их је упознао преко филмова Хорхеа Негретеа 
и Педра Инфантеа. Сон је врста музике која спаја сва три поменута утицаја, у 
ритму шест осмина, и са инструменталном подршком која варира од области 
до области. Харабе је потпури различитих песама, и постоје Тапатио, Мистеко, 
Тласкалтека, Мичоакано итд. Занимљиво је да је у златно доба мексичког 
филма средином прошлог века, Дамасо Перес Прадо компоновао Мамбо за 
Аутономни национални универзитет и Мамбо за Политехнички институт, 
који се и данас изводе у свечаним приликама у овим институцијама. 

 



Добитници Нобелове награде 
 

 

АЛФОНСО ГАРСИЈА РОБЛЕС 
(1911-1991) 

Добитник Нобелове награде за мир 1982 

Обављао је дужност државног секретара и 
министра иностраних послова, био стални 
представник у Уједињеним нацијама  и стални 
представник Мексика у Комитету за 
разоружавање, где се истакао као творац Уговора 
Тлателолко о Латинској Америци као зони без 
нуклеарног наоружања. У доба хладног рата био 
један од најзначајних промотера кампање за 
разоружање.  

 
ОКТАВИО ПАЗ 

(1914-1998) 
Добитник Нобелове награде за књижевност 1990 
 
Песник и есејиста широке културе и бујне 
имагинације, везан за идеале мексичке 
револуције, али и астечку културну баштину, 
класичну хиспанску поезију, француски 
надреализам, будистичку филозофију. 
Контроверзан и оспораван од стране крајње 
левице и крајње деснице, тежио је ослобађању 
уметности од свих врста стега и 
експериментисању на тематском и формално-
језичком плану. 
 

 
 
 

ХОСЕ МАРИО МОЛИНА-ПАСКЕЛ ЕНРИКЕС 
(1943) 

Добитник Нобелове награде за хемију 1995 
 

Мексички хемичар који је награду добио са 
Холанђанином Полом Круценом и Ф. Шервудом за своју 
улогу у идентификацији фреона као значајног фактора 
опасности за озонски омотач.  



 

 

Светска баштина у Мексику 

Унеско је од значајна за светску баштину прогласио 27 мексичких споменика 
културе, 4 природне зоне и 3 обичаја.  

Међу споменицима културе су :  

 
 

 

Историјски центар Мексика и 
мрежа канала и острва у 
Сочимилку (југ престонице) 

 

Историјски центар Уахаке и 
археолошка зона Монте Албана 

 
 
 

 

Историјски центар Пуебле из 
колонијалног периода 

 
 

 

Теотиуакан са пирамидама Сунца и 
Месеца и храмом посвећеним 
Кецалкоатлу 

 



 
 

Прехиспанске грађевине Маја у 
Паленкеу (Чијапас) 

 
 

 

Град Гуанахуато са оближњим 
рудницима 

 
 

Прехиспански град Чичен Ица на 
Јукатану 

 

 

 
 

Историјски центар Морелије из 
колонијалног периода 

 

Прехиспански град Ел Тахин у 
држави Веракрус 

 
 

 
 

Историјски центар Сакатекаса 
из колонијалног периода 



 
 

Пећинско сликарство у области 
Сијера Сан Франсиско 

 
 

 
 

Манастири из XVI века на 
обронцима Попокатепетла 

 
 

  

Град Маја Ушмал на Јукатану  

 

  

Зона историјских споменика у 
Керетару 

 

 

Коначиште Кабањас у 
Гуадалахари 



 

 

Археолошка зона Пакиме у 
Чиуауи 

 

 

Зона историјских споменика у 
Тлакоталпану 

 

 

Утврђени град Кампече 

 

 

Археолошка зона Сочикалко у 
Морелосу 

 

 

Стари град Маја Калакмул у 
Кампечеу 

 

 

Францисканске мисије у Сијера 
Горди у Керетару 



 

 

Кућа атеље Луиса Барагана 

 

 

Засади агаве и стара индустријска 
постројења за производњу текиле у 
Халиску 

  

Централни кампус Националног 
аутономног универзитета Мексика 

 

 

 
 
Сан Мигел ел Гранде и 
Сактуаријум Христа Назаретског у 
Атонотонилку  
 
 
 

 
 
Камино Реал – «Пут сребра» 
 
 
 

 
 
Преисторијска налазишта Јагул и 
Митла 



 
 
 

 
 

Природна богатства од светског значаја према Унеску: 
 
 

 

Резерват станиште лептира 
Монарха 

 

 

Резерват за китове Ел Вискаино 
у Баја Калифорнији 

 

 

 

 

 

Део обале и 244 острва залива 
Калифорнија 

 

Резерват природе на источној 
обали Јукатана Сијан Каан 



  
 
 

 

Нематеријална културна баштина од светског значаја према Унеску укључује 
три мексичка обичаја, од којих је свакако најпознатији Дан мртвих. Сваке 
године, првог и другог новембра (Дан свих светих и Дан мртвих, El Día de 
Todos los Santos, El Día de los Muertos) јединствена прослава се одвија широм 
Мексика: ова врста  фестивала карневалског типа слави окупљање мртвих 
сродника са њиховом породицом. Ова традиција спаја прехиспанске 
религиозне ритуале и католичку традицију. Колико год да су смрт и весела 
прослава супротности, за већину Мексиканаца они се сасвим добро слажу. 
Овакав однос према смрти своје корене има у веровању домородачких народа 
Мексика да се душе мртвих враћају сваке године на један дан да посете своје 
живе рођаке  - да једу, пију и веселе се заједно, као и када су били живи. 
Обичај је да се гробови украшавају покојниковом омиљеном храном и пићем, 
различитим украсима и личним стварима. Остали симболи овог празника су 
богато украшени хлеб за мртве (pan de muerto, колач са кафом 
украшен пуслицама које изгледају као да су кости), бомбоне и слаткиши у 
облику лобање, фигуре мртвих и мноштво папирних скелета и лобања. Цвеће 
и свеће, који су постављени на гробовима по народном веровању воде душе 
умрлих ка онима који их воле. Празник је пропраћен музиком и одзвањањем 
звона која се чују током целе ноћи. Смрт је, за Мексиканце који верују у 
континуум живота, смрти и препорода, нешто сасвим природно. Чином 
празновања они наглашавају да је препознају, задиркују, чак и изазивају. 
Смрт је део живота и она као таква представља дух Мексика и традицију која 
говори: Немој узети ништа у лежећем положају – чак ни смрт.  
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