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Tarkastelen pro gradu –tutkielmassani nykyisen Kolumbian luoteisosissa sijaitsevien Popayánin ja
Calin tuomiokuntien alkuperäisväestöä vuonna 1569, jolloin alueen espanjalaisvalloituksesta oli
kulunut muutama vuosikymmen. Lähdemateriaalinani käytän kruunun virkamiehen Pedro de
Hinojosan kyseisenä vuonna tekemää tarkastusmatkaa eli visitaa, jonka tarkoituksena oli selvittää
alueen intiaanien veronmaksukyky. Samalla Hinojosa puuttui intiaaniväestön käännytykseen ja
kohteluun laajemminkin. Pedro de Hinojosan visitan raportti on mikrofilmattuna Sevillan Archivo
General de Indiasissa. Raportti sisältää paikallisten asukkaiden, espanjalaisten ja intiaanien,
haastatteluja, väestölaskelmia, Hinojosan antamia määräyksiä sekä asianosaisten kirjeitä ja
vetoomuksia.

Työn tarkoituksena on tutkia intiaanien asemaa osana siirtomaayhteiskuntaa. Tarkastelen heidän
yhteisöjensä rakennetta ja sen kokemia muutoksia valloituksen jälkeen, heidän elinkeinojaan sekä
espanjalaisten pyrkimyksiä käännyttää heitä kristinuskoon ja hyödyntää heidän työvoimaansa
mahdollisimman hyvin.

En kuitenkaan tyydy vain siihen, mitä espanjalaiset tekivät intiaaneille, vaan tutkin samalla, miten
intiaanit itse reagoivat uuteen tilanteeseen ja miten he pyrkivät toiminnallaan määrittämään rooliaan
yhteiskunnassa. Avainkäsitteinä työssäni ovat espanjalaisten ja alkuperäisväestön välinen konflikti
sekä intiaani toimijana, ja työni rakentuu näiden kahden teeman ympärille. Tavoitteena on niiden
avulla selvittää intiaanien omaa roolia siirtomaayhteiskunnan synnyssä.

Haluan tuoda työlläni esiin sitä, että alkuperäisväestö ei ollut vain passiivinen tekemisen kohde
vaan aktiivisesti toimiva ja tilanteestaan tietoinen väestöryhmä. En kuitenkaan edes yritä väittää
kirjoittavani työtäni intiaanien omasta näkökulmasta, sillä se ei ole mahdollista. Intiaanien oma ääni
jää väkisinkin pimentoon, sillä joudun tutkimaan heitä epäsuorasti espanjalaisten lähteiden kautta.
Tarkastelen Popayánin ja Calin intiaanien reaktioita espanjalaisvalloitukseen ja
siirtomaayhteiskunnan luomiseen heidän toimintaansa analysoimalla. Pyrin siis löytämään
toiminnan taustalla olevat motiivit.

Luonteestaan ja syntytavastaan johtuen lähteeni ovat siis ”vääristyneitä”. Ne antavat väistämättä
värittyneen ja ulkopuolisen silmin nähdyn kuvan intiaaneista. Historiantutkimuksen lähteet eivät
kuitenkaan koskaan kerro todellisuudesta sellaisenaan, vaan niitä on aina tulkittava. Tutkijan on
tunkeuduttava aineistonsa taakse, ja tämä juuri kuuluu historioitsijan ammattitaitoon. Tärkeimmät



työkalut siinä ovat lähdekritiikki ja tutkijan päättelykyky, joihin historiantutkimus aina vahvasti
nojaa.

Viime vuosikymmeninä on ilmestynyt yhä enemmän tavallisen kansan ja alempien
yhteiskuntaryhmien historiaa käsitteleviä tutkimuksia, joten tematiikkaa käsittelevä metodologia on
kehittynyt. Hyödynnänkin mikrohistorialle tyypillisiä metodeja, kuten lähteiden lähilukua,
löytääkseni merkkejä intiaanien todellisuudesta. Näitä johtolankoja analysoimalla on mahdollista
saada kuvaa intiaanien elämästä. Se vaatii rivien välistä lukemista ja materiaalin taakse
tunkeutumista.

Menneisyyttä ei voi koskaan tavoittaa sellaisenaan, joten historiantutkimus edellyttää aina tulkintaa.
Tutkimustulokset ovatkin historioitsijan päässään tekemiä konstruktioita, joilla yritetään selittää
monimutkaista todellisuutta. Tulokseni perustuvat kuitenkin vahvasti empiiriseen aineistoon, enkä
ylitä lähteideni asettamia rajoja tulkinnoissani.

Esitän työssäni, että Popayánin ja Calin alkuperäisväestö pyrki aktiivisesti toimimaan
yhteiskunnassa ja parantamaan omaa asemaansa. Valta oli espanjalaisten käsissä, mutta intiaanit
eivät kuitenkaan olleet passiivisia. Heillä oli omat intressinsä, joita he puolustivat niillä keinoilla,
joita heillä oli käytettävissään. Heidän toimintamahdollisuutensa olivat usein hyvin rajallisia,
eivätkä he pystyneet nousemaan tasaveroisiksi toimijoiksi espanjalaissiirtolaisten kanssa, mutta he
eivät olleet täydellisesti alistettuja.

Intiaanit olivat espanjalaisille ensisijaisesti työvoimaa. Siirtomaatalous oli riippuvainen heidän
työpanoksestaan, ja heitä käytettiin kaikkiin mahdollisiin töihin. Popayánin ja Calin intiaanit
nääntyivät raskaan työtaakan alla, ja heidän kohtelunsa oli muutenkin hyvin huonoa. Heikosta
työtuloksesta rangaistiin ankarasti, ja mikäli intiaani kuoli työn ääressä, tämän yhteisöä vaadittiin
lähettämään tilalle toinen työntekijä korvaamaan menetystä.

Asema elintärkeänä työvoimana antoi intiaaneille kuitenkin myös mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
asemaansa. Heidän käytössään oli useita passiivisen vastarinnan muotoja, kuten työstä
kieltäytyminen tai sen huonosti tekeminen, ja lisäksi he oppivat pikku hiljaa hyödyntämään
espanjalaista oikeusjärjestelmää. Seurauksena vastarinnasta oli usein ankara rangaistus, mutta siitä
huolimatta se säilytti suosionsa. Tämä kertoo osaltaan intiaanien epätoivosta ja taipumattomuudesta.
Ajoittain intiaanien harjoittamasta vastarinnasta oli kuitenkin myös hyötyä heidän saatua
neuvoteltua itselleen paremman aseman.

Intiaanien toimijuus tulee esiin myös suhteessa kristinuskoon. Suurin osa Popayánin intiaaneista oli
kastettu, mutta uskonnon omaksuminen oli jäänyt hyvin pinnalliseksi. Usein intiaanit jatkoivat
vanhojen uskontojensa harjoittamista salaa espanjalaisilta. Tämäkin osoittaa, että Popayánin ja
Calin alkuperäisväestö ei ollut täydellisesti espanjalaisten käskyvallan alla.

Intiaanien ilmiömäinen kyky sopeutua valloituksen aiheuttamaan hävitykseen ja espanjalaisten
tuomaan täysin vieraaseen järjestelmään osoittaa suuresta älykkyydestä. Tämä jää usein pimentoon
tutkimuksessa, jossa intiaani nähdään vain avuttomana uhrina. Heidän kärsimyksiään ei toki tule
vähätellä, mutta vain alistettuna kansana näkeminen johtaa helposti alentuvaan asenteeseen.
Intiaanit eivät itse suostuneet olemaan pelkkiä uhreja, vaan he kamppailivat saadakseen paremman
elämän.
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1. Johdanto

1.1. Aihe, tutkimuskysymys ja työn rakenne

Kun Kristoffer Kolumbus kohtasi ensimmäisen kerran Amerikan alkuperäisiä asukkaita, hän kutsui

näitä Jumalan lapsiksi (Niños de Dios), sillä nämä paratiisimaisissa oloissa eläneet ihmiset olivat

hyvin ystävällisiä, ja vaikuttivat alastomuudessaan ja rauhantahtoisuudessaan espanjalaisten

silmissä hyvin haavoittuvaisilta. Espanjalaiset puolestaan tekivät kaikkensa näyttääkseen

mahdollisimman mahtavilta tarkoituksenaan osoittaa ylivaltaansa, sillä Kolumbus miehineen piti

lähtökohtaisesti oikeutenaan alistaa nämä kansat Espanjan alaisuuteen.1

Amerikan löytäminen ja valloitus 1400- ja 1500-luvuilla aiheutti kahden maailman välisen

yhteentörmäyksen. Espanjalaiset ja intiaanit eivät tunteneet toisiaan, ja kun ensin mainittu alisti

jälkimmäisen, heidän kohtaamisensa ei ollut tasaveroinen. Tämä aiheutti näiden kahden kulttuurien

välille väistämättä konfliktin, jonka siemen sisältyi jo ensimmäiseen kohtaamiseen. Konflikti ei

näkynyt ainoastaan aseellisena taisteluna, vaan myös yhteisöjen arkielämässä.

Valloitetut alkuperäisasukkaat joutuivat ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa heidän oli sopeuduttava

valloittajien luomaan yhteiskuntaan, mutta samalla he halusivat säilyttää omasta kulttuuristaan sen,

mitä oli mahdollista säilyttää. He olivat alistetussa asemassa, mutta pyrkivät kuitenkin

neuvottelemaan uuden yhteiskunnan säännöistä uusien vallanpitäjien kanssa. Ajoittain he pystyivät

myös vaikuttamaan tähän tietyissä rajoissa.

Tutkin työssäni edellä mainittua konfliktia ja sen ilmenemismuotoja sekä intiaanien reaktioita

valloitukseen Pedro de Hinojosan vuonna 1569 Popayánin maakunnassa (gobernación) nykyisessä

Kolumbiassa tekemän tarkastusmatkan (visita) perusteella. Hinojosa vieraili kahdessa maakunnan

kaupungissa Popayánissa ja Calissa sekä niitä ympäröineissä tuomiokunnissa (jurisdicción). Hän

pyrki selvittämään intiaanien määrää ja varallisuutta määrittääkseen maksut (tasa), joita näiden piti

maksaa encomenderoilleen2. Tästä tarkistusmatkasta laadittu raportti on mikrofilminä Sevillan

Archivo General de Indiasissa.

1 Pirttijärvi, K. 1992, 114; Bitterli 1989, 23.
2 Encomenderot olivat espanjalaisia mahtimiehiä, joille kuningas oli luovuttanut encomiendan. Tämä tarkoitti tiettyä
joukkoa intiaaneja, yleensä esimerkiksi tietyn intiaanikylien asukkaita, joiden oli maksettava määrätty maksu
encomenderolleen, tai työskenneltävä tämän maatilalla tai kaivoksissa. Vastineeksi encomenderon oli huolehdittava
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Työni käsittelee siis varhaista siirtomaayhteiskuntaa aikana, jolloin valtaosa valloituksen kokeneista

intiaaneista oli jo kuollut, ja väestön enemmistö oli elänyt koko elämänsä espanjalaisten vallan alla.

Valloituksesta oli kulunut kuitenkin vasta niin lyhyt aika, että sitä edeltänyt vapaus oli vahvasti

läsnä yhteisöjen muistissa. Tarkastelen intiaanien asemaa tuossa yhteiskunnassa, sekä espanjalaisten

ja alkuperäisväestön välisiä suhteita. Näiden kahden ryhmän maailmankuvat olivat hyvin kaukana

toisistaan, mikä lisäsi valloittajan ja valloitettujen välisiä ristiriitoja. Käsittelen intiaanien

varallisuutta ja elinolosuhteita sekä heidän yhteisöjensä rakentumista. Tutkin myös espanjalaisten

pyrkimyksiä hyödyntää intiaaneja ja liittää heidät osaksi siirtomaajärjestelmää esimerkiksi

verotuksen, työn ja käännytyksen kautta. Tätä kautta saan selvitettyä intiaanien tilannetta vuoden

1569 Popayánissa.

En kuitenkaan tyydy vain selvittämään intiaanien asemaa tai sitä, miten espanjalaiset intiaaneja

kohtelivat. Tutkin myös sitä, minkälaisia sopeutumis- ja vastarintastrategioita alkuperäisväestö

käytti parantaakseen omaa tilannettaan. Pohdin siis sitä, miten intiaanit pyrkivät itse vaikuttamaan

asemaansa ja märittämään rooliaan siirtomaayhteiskunnassa, ja miten he vastasivat espanjalaisten

pyrkimyksiin. Kiinnitän erityistä huomiota intiaaneihin toimijoina, omaa asemaansa teoillaan

määrittävinä subjekteina, enkä vain siirtomaaisäntien toiminnan kohteina. Haluan tuoda työlläni

esiin sitä, että alkuperäisväestö ei ollut vain passiivinen tekemisen kohde vaan aktiivisesti toimiva ja

tilanteestaan tietoinen väestöryhmä.

Työni avainkäsitteet ovat siis espanjalaisten ja alkuperäiskansojen välinen konflikti sekä intiaani

toimijana, joiden ympärille työni rakentuu. Intiaanien aseman ja elinolosuhteiden, käännytyksen

sekä työhön ja toimeentuloon liittyvien kysymysten selvittäminen ovat välineitä konfliktin luonteen

selvittämiseen, ja intiaanien toimijuus puolestaan tulee ilmi juuri tuossa konfliktissa. Varsinainen

tavoite on hahmottaa sitä, minkälainen oli intiaaniväestön rooli siirtomaayhteiskuntaa luotaessa.

On kuitenkin syytä huomata, että intiaanien oma ääni ei lähteissäni tule esille. En siis koskaan pääse

käsiksi intiaanien omiin ajatuksiin sellaisenaan, vaan joudun tulkitsemaan niitä epäsuorasti

espanjalaisen materiaalin kautta. En kuitenkaan edes yritä väittää kirjoittavani työtäni intiaanien

omasta näkökulmasta, sillä se ei ole mahdollista. Sen sijaan pyrin hahmottamaan Popayánin ja

intiaanien hyvinvoinnista ja opetettava näille kristinuskoa. Intiaanit eivät olleet encomenderon omaisuutta, vaan vapaita,
mutta heillä oli työvelvollisuus.
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Calin intiaanien reaktioita espanjalaisvalloitukseen ja siirtomaayhteiskunnan luomiseen heidän

toimintaansa analysoimalla. Pyrin siis löytämään toiminnan taustalla olevat motiivit.

Tutkimukseni liittyy kolonialismin historian tutkimukseen. Käsittelemiäni teemoja ovat muun

muassa eurooppalaisten kohtaaminen vieraiden kulttuurien kanssa sekä alkuperäiskansojen asema ja

oikeudet. Amerikan valloitus oli ensimmäinen kerta, kun eurooppalaiset valloittivat laajan

Euroopan ulkopuolisen alueen ja oli siten eräänlainen esimerkki myöhemmälle kolonialismille.

Samalla eurooppalaiset kohtasivat täysin uudenlaisia ihmisiä, jotka eivät sopineet mihinkään

aiempaan jaotteluun. Toisten kohtaaminen ei tosin ollut ainutlaatuista, sillä eurooppalaisilla oli jo

kokemusta erityisesti muslimeista ja juutalaisista sekä Itämeren alueen pakanoista, mutta tilanne oli

uudenlainen.

Aikana, jolloin eri kulttuurien välinen vuorovaikutus on jatkuvasti lisääntymässä, on tärkeää tutkia

tällaisen vuorovaikutuksen historiaa. Näin voimme päästä Euroopan ja sen ulkopuolisten alueiden

usein vaikeiden suhteiden alkujuurille. Kahden kulttuurin kohtaaminen ja niiden välinen konflikti

määrittää osaltaan edelleen myös Latinalaisen Amerikan yhteiskuntia, joten sen tutkiminen

helpottaa ymmärtämään niiden nykytilaa.

Olen jaotellut työni temaattisesti. Johdannon jälkeinen luku on taustoittava. Sen tarkoituksena on

antaa lukijalle vaadittavat perustiedot Amerikan ja Popayánin valloituksesta sekä espanjalaisen

siirtomaajärjestelmän luomisesta. Kolmas luku käsittelee intiaaniyhteisöjä Hinojosan visitan aikana,

ja on luonteeltaan melko kuvaileva. Se pohjautuu kuitenkin jo omaan lähdeanalyysiini.

Neljännessä luvussa käsittelen espanjalaisten eri ryhmien, eli kruunun virkamiesten, pappien sekä

encomenderojen intressejä intiaanien suhteen, sekä intiaaniväestön käännytystä kristinuskoon.

Näiden teemojen kautta hahmotan intiaanin paikkaa osana siirtomaayhteiskuntaa. Viidennessä

luvussa jatkan saman aihepiirin kartoittamista, mutta nyt taloudellisesta näkökulmasta. Tutkin siinä

intiaanien toimeentuloa sekä verotusta ja työtä Popayánissa ja Calissa.

Neljännessä ja viidennessä luvussa käsittelen paljon espanjalaisten toimintaa intiaaneja kohtaan,

mutta tutkin samalla myös näiden reaktioita siihen. Intiaani toimijana kulkeekin läpi koko

tutkimukseni eräänlaisena punaisena lankana. Pääosaan Amerikan alkuperäiset asukkaat nousevat

kuitenkin erityisesti kuudennessa luvussa, jossa nostan esiin heidän sopeutumis- ja

vastarintastrategioitaan. Tässä luvussa liitän samalla pitkin työtä esittämiäni päätelmiä kontekstiinsa
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tutkimuskirjallisuuden avulla. Viimeisessä luvussa puolestaan vedän langat yhteen ja esitän

loppupäätelmäni.

1.2. Lähteet ja metodit

Visitat ovat hyvin hedelmällinen lähdeaineisto tutkittaessa siirtomaa-ajan intiaaniyhteiskuntaa, ja

niitä ovat käyttäneet monet intiaanien oloja tutkineet historioitsijat ja antropologit.3 Pedro de

Hinojosan visitaa ei kuitenkaan ole aiemmin ainakaan näin laajasti tutkittu, mikä antaa

mahdollisuuden tarkastella tilannetta uuden lähdeaineiston valossa. Olen saanut käsiini ainoastaan

yhden kirjan, Hector Llanos Vargasin Los Cacicazgos de Popayán a la llegada de los

Conquistadores, jossa tähän aineistoon viitataan muutamaan otteeseen. Tämäkin teos keskittyy

valloitusta edeltäneeseen aikaan.4

Visitoja tehtiin erilaisia tarkoituksia varten, mutta yleensä tavoitteena oli hankkia tietoa hallinnon

järjestämiseksi sekä verotusolojen selvittämiseksi. Pedro de Hinojosan visitan tarkoitus oli selvittää

Popayánin ja Calin kaupungin intiaanien lukumäärä, sekä varallisuus ja maksukyky. Samalla hänen

tuli tarkkailla intiaanien kohtelua, sekä heidän käännytyksensä edistymistä. Hinojosalla oli

kuninkaan valtuutus antaa intiaaneja koskevia määräyksiä ja rangaista väärinkäytöksiin

syyllistyneitä espanjalaisia. Tarkastuksen toimeksiantajana oli espanjan kuningas, ja tarkoitus oli

tuottaa tietoa kruunun ja sen virkamiesten tarpeisiin.

Tarkistuksia tehneet virkamiehet eli visitadorit kirjoittivat hyvin laajoja raportteja, joihin on liitetty

muun muassa paikallisen väestön kuulusteluja, kopioita asiaan liittyvistä kirjeistä ja vetoomuksista,

sekä tarkastajan omia havaintoja. Kuulusteltujen joukossa oli niin espanjalaisia kuin

alkuperäisväestöäkin. Lähdemateriaalista johtuen työni suurin huomio on taloudellisissa

kysymyksissä, erityisesti intiaanien työssä ja toimeentulossa. Näiden perusteella voi kuitenkin myös

esittää päätelmiä intiaanien tilanteesta ja asemasta yhteiskunnassa yleensäkin. Toinen vahvasti esiin

nouseva teema on käännytys kristinuskoon.

Merkittävän osan molemmista käyttämistäni raporteista muodostavat paikallisten haastattelut.

Haastateltavat olivat pääasiassa kirkonmiehiä, kruunun virkamiehiä ja encomenderoja sekä

3 Ks. esim. Wachtel 1977; Zulawski 1995; Calero 1997; Gamboa 2010.
4 Llanos Vargas 1981.
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intiaaneja. Raportit sisältävät lisäksi väestölaskentoja, veroluetteloita sekä intiaaneja koskevia

määräyksiä. Mukaan on liitetty myös asianosaisten kirjeitä ja vetoomuksia sekä Hinojosan

vastauksia näihin. Calin visitaa raportti on kuitenkin huomattavasti suppeampi kuin Popayánin.

Hinojosan työ jäi Calissa ilmeisesti kesken, eikä raportti sisällä intiaanien haastatteluja tai tarkkoja

väestölaskelmia.5

Käyttämieni kahden Visita-raportin erilaisuus vaikuttaa työhöni. Popayánin tarkistusmatkasta

laadittu raportti oli huomattavasti kattavampi, ja sisältää esimerkiksi tarkan väestölaskennan sekä

intiaanien kuulusteluja, mitä Calin raportissa ei ole. Tästä syystä läpi koko työni kiinnitän

suurempaa huomiota nimenomaan Popayániin, ja Calin tilanne jää vähemmälle huomiolle. Calin

visita kuitenkin täydentää kuvaa hyvin, joten sen ottaminen lähteeksi on perusteltua.

Lähteeni eivät ole syntyneet intiaaniväestön lähtökohdista käsin, vaan ne ovat valloittajien tilaamia

ja laatimia, ja palvelevat valloittajan tarpeita. Raportin tilaaja ja laatija vaikuttavat sen luonteeseen

ja sitä kautta siihen, mitä sen avulla voidaan selvittää. Kruunun intresseissä oli alkuperäisväestön

säilyminen sekä encomenderojen vallan kasvun rajoittaminen siirtomaissa. Se toimikin usein

intiaanien puolustajana espanjalaissiirtolaisia vastaan. Toisaalta alueen talouselämän kukoistaminen

oli tärkeää, sillä sieltä saatiin paljon kultaa. Intiaanien työvoima oli tässä mielessä välttämätöntä, ja

tämän kruunukin ymmärsi. Yleensä taloudelliset intressit menivät suojeluntarpeen edelle.

Visita-raporttien tarkoitus ei siis ollut varsinaisesti vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, toisin kuin

esimerkiksi kirjeiden tai kiistakirjoitusten, eli niillä voi katsoa olevan enemmän todistusarvoa.

Lisäksi raportissa haastateltuja todistajia sitoi heidän vannomansa vala kertoa totuus. Vala

vannottiin raamatun ja ristin päällä, eikä se vahvasti katolisten espanjalaisten keskuudessa ollut

vähäpätöinen asia. Siitä huolimatta todistajien omat intressit ohjasivat heidän sanomisiaan ja

kirjoittajien mielipiteet ja ennakko-oletukset vaikuttivat heidän raportteihinsa. Tämä tulee

huomioida lähteitä lukiessa.

Lähdeaineistoni on melko suppea, sillä se sisältää vain kaksi tarkistusmatkaa. Toisaalta

määrällisesti sitä on runsaasti, sillä raportit ovat hyvin laajoja ja kattavia. Materiaalini on peräisin

vuosilta 1568–1570, joten en pysty sen avulla selvittämään pidemmän aikavälin muutoksia. Lisäksi

lähteeni keskittyvät maantieteellisesti pienelle alueelle. Pyrin kuitenkin selvittämään nimenomaan

5 Ks. otteet raporteista lähteissä 5 ja 6.
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intiaaniväestön tilannetta Popayánissa ja Calissa vuonna 1569, ja siihen materiaalini sopii

erinomaisesti. Se tarjoaa hyvän kurkistusaukon intiaanien tilanteeseen tiettynä hetkenä tietyssä

paikassa. Työni onkin eräänlainen tapaustutkimus, jonka avulla voi laajentaa kokonaiskuvaa Etelä-

Amerikan alkuperäisväestöstä espanjalaisvalloituksen jälkeisinä vuosikymmeninä.

Yhteiskunnan marginaalissa eläneiden intiaanien elämään on hyvin vaikea päästä käsiksi, joten

tehtävä on haastava. Lähteeni ovat Espanjalaisten kirjoittamia, joten intiaanien näkökulma jää

väistämättä ohueksi. Popayánin intiaaneista ei kuitenkaan ole olemassa heidän itsensä tuottamia

lähteitä, joten heidän historiaansa voi tutkia ainoastaan epäsuorasti espanjalaisten lähteiden kautta.

Tehtävä ei kuitenkaan ole mahdoton, jos tutkija ymmärtää lähteidensä luonteen.

Intiaanien haastattelut olivat hyvin lyhyitä ja muodostavat hyvin pienen osan aineistostani, eivätkä

ne yksinään riitä aineistokseni. Lisäksi haastattelupöytäkirjat ovat espanjalaisten kirjurien

ylöskirjaamia vastauksia esitettyihin kysymyksiin, joten intiaanien ajatukset eivät tule suoraan

esille. On hyvä myös muistaa, että intiaanit varmasti pohtivat tarkasti, mitä uusien hallitsijoiden

edustajalle olisi hyvä sanoa, joten heidän ajatuksensa eivät suoraan välity. Alkuperäisväestön oma

ääni jää siis pimentoon.

Intiaaniyhteisöjen tilannetta voi kuitenkin kartoittaa myös espanjalaisten haastattelujen pohjalta.

Erityisesti papit olivat usein läheisissä tekemisissä intiaanien kanssa ja vierailivat näiden kylissä.

Myös he olivat kuitenkin oman aikansa lapsia, eivätkä he olleet sen vapaampia ennakkoluuloista

kuin muutkaan. Heidän puheistaan voi kuitenkin saada irti paljon hyödyllistä, mikäli muistetaan

tietyt varaukset. Muidenkin haastattelujen pohjalta on mahdollista saada hedelmällistä tietoa

erityisesti espanjalaisten asenteista, mutta myös intiaanien todellisesta tilanteesta sekä heidän

toiminnastaan. Tähän voidaan päästä haastateltavien vastauksia vertailemalla ja niitä kriittisesti

analysoimalla.

Myös Hinojosan määräysten perusteella voi tehdä päätelmiä intiaanien tilanteesta sekä heidän ja

espanjalaisten välisistä suhteista. Määräykset perustuivat lakiin, mutta liittyivät myös siihen, mitä

Hinojosa tarkastusmatkallaan näki, ja niiden tarkoituksena oli korjata jokin olemassa oleva

epäkohta. Ne olivat siis vastauksia konkreettisiin ongelmiin. Monet määräyksistä alkavatkin

johdannolla, jossa Hinojosa selostaa lyhyesti asioiden nykytilan ennen kuin kertoo miten sen tulisi

olla.
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Parhaiten intiaanien elämään pääsee kuitenkin käsiksi analysoimalla heidän toimintaansa. Teot

kertovat intentioista, ja niitä analysoimalla voidaan tehdä päätelmiä myös intiaanien tavoitteista ja

pyrkimyksistä. Toiminnan takaa on siis mahdollista löytää sitä ohjaavat strategiat, ja juuri tämä on

pyrkimykseni. Näitä on kuitenkin täysin mahdotonta varmuudella todentaa, joten on muistettava,

että kyse on tutkijan tulkinnasta. Tämä kuitenkin koskee kaikkea historiantutkimusta.

Tutkimustulokset perustuvat empiiriseen aineistoon, mutta tulkinnat ovat tutkijan päässään laatimia

konstruktioita, eivät eksakteja faktoja.

Luonteestaan ja syntytavastaan johtuen lähteeni ovat siis ”vääristyneitä”. Ne antavat väistämättä

värittyneen ja ulkopuolisen silmin nähdyn kuvan intiaaneista. Historiantutkimuksen lähteet eivät

kuitenkaan koskaan kerro todellisuudesta sellaisenaan, vaan niitä on aina tulkittava. Tutkijan on

tunkeuduttava aineistonsa taakse, ja tämä juuri kuuluu historioitsijan ammattitaitoon. Tärkeimmät

työkalut siinä ovat lähdekritiikki ja tutkijan päättelykyky, joihin historiantutkimus aina vahvasti

nojaa.

Viime aikoina on ilmestynyt yhä enemmän tutkimuksia, jotka käsittelevät tavallisten ihmisten

elämää, joten tähän problematiikkaan liittyvä metodologia on kehittynyt. Hyödynnän työssäni

mikrohistorialle tyypillisiä metodeja, kuten lähteiden yksityiskohtaisen tarkkaa lähilukua. Etsin

lähteistäni pienimpiäkin mahdollisia viitteitä intiaanien toiminnasta ja heidän suhtautumisestaan

uuteen järjestykseen ja näitä yhdistelemällä toivon voivani sanoa jotain intiaanien elämästä. Tämä

vaatii myös rivien välien lukemista, mutta pidättäydyn kuitenkin tiukasti lähteideni asettamissa

rajoissa tulkintoja ja päätelmiä tehdessäni.

Usein erityisen hedelmällisiä kohtia lähteissä ovat erilaiset sivuhuomiot, jotka eivät liity niiden

varsinaiseen tarkoitukseen. Kuulustellut saattoivat usein ikään kuin ohimennen puhua myös

asioista, joista heiltä ei varsinaisesti oltu kysytty. Nämä huomiot saattoivat vaikuttaa tuolloin

vähemmän tärkeiltä, mutta nykytutkijalle ne voivat paljastaa monenlaisia asioita tutkimuksen

kohteena olevista ihmisistä. Tällaiset sivuseikat ovat yleensä vähemmän tendenssimäisiä, sillä niitä

ei välttämättä ole sanottu tiettyä tarkoitusta silmällä pitäen.

Intiaanien elämään on siis mahdollista päästä käsiksi ”vääristyneenkin” lähdeaineiston kautta, kun

pitää mielessään lähdekritiikin peruskysymykset kuka, kenelle, kenen toimesta ja miksi. Lähteiden

tietoja ei siis tule ottaa sellaisinaan totuutena, vaan ennemminkin vihjeenä siitä, miten asiat ovat

olleet. Näitä vihjeitä seuraamalla, tulkitsemalla ja yhdistelemällä voidaan luoda uskottava ja
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todennäköinen kuva intiaanien elämästä ja heidän toiminnastaan. Varsinkin vanhempien aikojen

tutkimuksessa joudutaankin yleensä pelaamaan todennäköisyyksillä, sillä täysin tarkkaa kuvaa on

vaikea saada.

Carlo Ginzburg kutsuu tällaista tutkimusmenetelmää johtolankamenetelmäksi. Hän soveltaa 1800-

luvulla eläneen italialaisen taidehistorioitsija Giovanni Morellin metodia alkuperäisten taideteosten

erottamiseksi kopioista. Morellin mukaan ei pidä tutkia vain taulujen silmiinpistävimpiin piirteisiin,

vaan nimenomaan kaikkein pienimpiin yksityiskohtiin, joihin ei normaalisti tule kiinnitettyä

huomiota. Tällaisia ovat esimerkiksi hahmojen korvat, kynnet ja varpaat. Tutkimalla tietylle

taiteilijalle ominaisia korvien ja muiden yksityiskohtien muotoja voidaan erottaa hänen teoksensa

kopioista.6

Giovanni Levin mukaan näiden johtolankojen kautta päästään käsiksi menneisyyttä koskevaan

tietoon, kun otetaan kohteeksi erityinen (particular), jonka merkitys pyritään selvittämään sen

omassa kontekstissa. Näin päästään kohti yleistä. Levi kuitenkin muistuttaa, että yhteiskunta ei ole

koherentti ja ristiriidaton kokonaisuus, vaan monimutkainen, muuttuva ja avoin. Giovanni Levin

mukaan mikrohistorian tärkeänä lähtöoletuksena onkin, että yksilöt ja ryhmät luovat jatkuvasti

omaa identiteettiään vuorovaikutuksessa keskenään, konfliktien ja yhteistyön kautta. Tätä

vuorovaikutusta ja sen luonnetta ei voi olettaa a priori, vaan se on seurausta yhteisön dynamiikasta,

joka juuri on tutkimuksen kohde.7

Ginzburgin puhuu johtolankoihin perustuvasta tietojärjestelmästä, jota käyttävät kaikki

kvalitatiiviset tieteet, joiden tutkimuskohteina ovat yksilölliset tapaukset, tilanteet ja dokumentit,

joissa on aina olemassa sattuman mahdollisuus. Näihin tieteisiin ei voida soveltaa Galileista

lähtenyttä luonnontieteiden paradigmaa, joka edellyttää täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Ginzburgin

mukaan tämä ei ole edes toivottavaa, sillä nämä tiedon muodot ovat sidoksissa tilanteisiin, joissa

ratkaisevaa ovat ainutkertaisuus ja tekijöiden korvaamattomuus. Hyvin olennaista on tutkijan oma

luova päättely8

Ginzburgin mukaan hänen semioottisiksi kutsumansa tieteenalat ovat väistämättä joustavia, sillä

niiden sääntöjä ei voida aina ilmaista ja muotoilla sanoin. Kukaan ei opi niitä vain opettelemalla

6 Ginzburg 1996, 37–38.
7 Levi 1991, 108–107.
8 Ginzburg 1996, 47–51, 75.
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tietyt säännöt, vaan tarvitaan myös tutkijan omaa intuitiota. Ginzburg ei ole kuitenkaan relativisti.

Tavoitteena on saada tietoa maailmasta, mutta koska todellisuus on väistämättä epäselvä, on

etsittävä johtolankoja ja aihetodisteita, joiden avulla sitä voidaan tulkita. Pienimpienkin

yksityiskohtien avulla voidaan saada tietoa myös laajemmista kokonaisuuksista ja yleisemmistä

ilmiöistä, mikä lopulta on historiantutkijoiden tavoite.9

Vaikka hyödynnänkin mikrohistoriallista metodologiaa, työni ei kuitenkaan ole varsinaisesti

mikrohistoriallinen, ainakaan sanan tiukimmassa mielessä. Toisin kuin esimerkiksi Ginzburg tai

Giovanni Levi, en kerro tarinaani yhden henkilön kautta, vaan päähenkilönä on koko yhteisö.

Toisaalta hyödynnän myös muita metodeita, kuten vertailua. Pyrin kontekstoimaan

tutkimustuloksiani ja hahmottamaan niiden laajempaa merkitystä vertailemalla niitä siihen, mitä

Amerikan alkuperäisasukkaista tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella.

Keith Windschuttlen mukaan 500 ei ilmeisesti ole tarpeeksi pitkä aika, jotta Amerikan valloitukseen

voitaisiin tutkia puolueettomasti ilman moraalisia kannanottoja. Windschuttle toteaa, että erityisesti

Amerikan löytämisen 500-vuotisjuhlan ympärillä ilmestyi kirja toisensa jälkeen, joissa tuomittiin

Amerikan valloitus eräänä pahimmista katastrofeista, joita ihmiskunnalle on tapahtunut, ja vedettiin

suora linja näistä tapahtumista aina natsien suorittamaan juutalaisten joukkomurhaan asti.

Windschuttlen kritiikin keskiössä ovat erityisesti kirjallisuustieteilijät ja kulttuurintutkijat, jotka

päättivät astua historioitsijoiden alueelle ja tulkitsivat tapahtumia omista postmoderneista

lähtökohdistaan.10

Amerikan valloitus herättääkin edelleen voimakkaita tunteita ja kärjistettyjä näkemyksiä, joten

aiheena se on potentiaalisesti tulenarka. Intiaaniväestön kohtalo Amerikan valloituksen jälkeen oli

surullinen ja anteeksiantamaton, mutta historioitsijan tehtävä ei ole toimia tuomarina. Aikakausia ja

toimijoiden motiiveja on tutkittava niiden omista lähtökohdista käsin, vaikka ne vaikuttaisivatkin

meille vierailta ja käsittämättömiltä. Espanjalaiset valloittajat eivät olleet poikkeuksellisen pahoja

ihmisiä, vaan toimivat oman maailmankuvansa mukaisesti. Samalla on kuitenkin muistettava, että

myös häviäjät tarvitsevat ymmärtäjänsä ja historiansa. Espanjalaisia ei pidä ymmärtää intiaanien

kärsimysten vähättelyn kustannuksella.

9 Ginzburg 1996, 74–75.
10 Windschuttle 1996, 39–40.
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Toisaalta voidaan kysyä myös, voidaanko Amerikan valloituksen kaltaiseen ilmiöön suhtautua

täysin neutraalisti. Tapahtumasarjan seuraukset alkuperäisväestölle olivat niin katastrofaaliset, että

asian moraalista puolta ei voida täysin sivuuttaa. Historiaa ei kirjoiteta tyhjiöstä, ja aivan kuten

tutkimuksensa kohteet, myös tutkija on oman aikansa lapsi. Tästä huolimatta on kuitenkin selvää,

että historiantutkijan on pystyttävä ottamaan etäisyyttä kohteeseensa. Hän ei saa sortua

yksipuoliseen tuomitsemiseen tai muokata faktoja omaan näkemykseensä sopiviksi. Täydellistä

objektiivisuutta on kuitenkin turha teeskennellä, sillä sellaista ei ole olemassa. Mahdolliset

kannanotot on kuitenkin aina erotettava tiukasti muusta tekstistä.

Vaikka työni mittakaava on pieni, se ei ole merkityksetön. Jim Sharpen mukaan historialla on

monia tarkoituksia. Yksi niistä on historian palauttaminen niille, jotka ovat luulleet sen

menettäneensä.11 Amerikan mantereen alkuperäisväestö on yksi näistä ryhmistä. Toisaalta, kuten

Giovanni Levi toteaa, mittakaavan pienentäminen ei tarkoita vähäpätöisten asioiden tutkimista. Sen

avulla voidaan paremmin luoda kuvaa monimutkaisesta yhteiskunnasta ja välttää yksinkertaistuksia.

Mikrotasoa tutkittaessa voidaan paljastaa myös laajempia ilmiöitä.12 Tarkoitus ei ole kumota

makrohistoriaa, vaan täydentää sitä.

1.3. Käsitteistä ja termeistä

Puhun työssäni intiaanien strategioista ja rationaalisuudesta. Käsitteitä lienee syytä hiukan

selventää. Arkikielessä strategiat nähdään hyvin tietoisina ja hiottuina toimintasuunnitelmina.

Historiantutkimuksessa toimijoiden strategiat ovat kuitenkin tutkijan tulkintoja heidän

toiminnastaan. Itse toimijat eivät välttämättä ole nähneet toimintaansa jonkin tietyn strategian

toteuttamisena. Strategioista puhuminen on kuitenkin oikeutettua, mikäli hyväksymme oletuksen,

että toimijat olivat rationaalisia olentoja. Rationaalisuudella puolestaan tarkoitan tässä sitä, että

ihmiset eivät elä vain vaistojensa varassa, vaan kykenevät toimimaan suunnitelmallisesti ja

pohtimaan tekojensa seurauksia. He ovat tietoisia ympäröivästä maailmasta, ja suunnittelevat

toimintaansa sen mukaisesti. Tässä mielessä kaikki ihmiset ovat rationaalisia.

Tiede edellyttää aina abstrahoimista, mallintamista ja arkiajattelun ylittämistä. Tästä on kyse myös

strategioista puhuttaessa. Giovanni Levi, joka on tutkinut 1600-luvun italialaista maaseutua, lähtee

11 Sharpe 1991, 36.
12 Levi 1991, 109–111.
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siitä ajatuksesta, että hänen tutkimillaan talonpojilla oli oma erityinen rationaalisuutensa. Se näkyy

parhaiten, kun muistetaan, että he eivät vain vastustaneet uuden ajan tuomia muutoksia, vaan olivat

aktiivisina muokkaamassa yhteiskuntaansa. Tässä merkityksessä Levi puhuu strategioista, vaikka

tiedostaakin, että todellinen maailma on monimutkainen, epäkoherentti ja täynnä ristiriitoja.13

Ymmärränkin strategian samoin kuin Levi. Ihmiset ovat myös esimoderneissa yhteiskunnissa olleet

tietoisia ympäröivästä maailmasta ja kyenneet rationaaliseen pohdintaan. Toisaalta ihmisten

toimintaan vaikuttavat aina myös intohimot, ennakkoluulot ja muut epärationaaliset seikat. Näin oli

esimodernissa yhteiskunnassa ja näin on myös nykypäivänä.

Koska työni käsittelee Popayánin maakunnassa sijainnutta Popayánin kaupunkia ja sitä ympäröivää

samannimistä tuomiokuntaa, on tärkeää pyrkiä välttämään sekaannuksia. Puhuessani Popayánista

tarkoitan nimenomaan kaupunkia ja sen ympäristöä. Silloin kun tarkoitan koko Popayánin

maakuntaa, puhun Popayánin maakunnasta.

Käytän työssäni myös useita termejä, joita voidaan pitää joko latautuneina tai anakronistisina. Tätä

ei varmasti voi kokonaan välttää, joten on tyydyttävä hyväksymään asia. On kuitenkin tärkeää

esitellä ja perustella nämä termit, sillä sanoilla on merkitystä. Ymmärrämmehän maailman juuri

kielen kautta.

Intiaani-sana saattaa monien mielessä sisältää negatiivisia konnotaatioita. Tutkimuskirjallisuudessa

termiä kuitenkin käytetään yleisesti, enkä ole nähnyt tarvetta luopua tuosta käytännöstä.14 Toisaalta

myös lähteissäni käytetään jatkuvasti termiä indio, joka sananmukaisesti tarkoittaa intialaista

muistuttaen näin Kolumbuksen erehdyksestä. Toinen lähteideni käyttämä termi on naturales, eli

luonnonmukaiset tai alkuperäiset. Nykyespanjassa sen sijaan käytetään usein indion johdannaista

indígena, joka tarkoittaa myös yleensä alkuperäisasukasta. Myös tämän sanan voi kääntää

intiaaniksi

Toinen ongelma, joka liittyy intiaani-sanaan, on sen yleistävyys. Amerikan mantereella asuu useita

erilaisia kansoja, joista monilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Toisaalta nimitys ei ole sen

yleistävämpi kuin esimerkiksi eurooppalainen tai afrikkalainen. Kaikissa yhteyksissä ei voi luetella

13 Levi 1988, xv–xvi.
14 Intiaanista käsitteenä ks. Pirttijärvi, K. 1992. Suomalaisessa tutkimuksessa intiaani-sanaa käytetään esimerkiksi
teoksissa Valtonen 2001 ja Andersson & Henriksson 2010.
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kaikkien alueen kansojen nimiä erikseen, joten yleisnimitys on tarpeen. Latinalaisen Amerikan

alkuperäisväestö itse käyttää nykyisin itsestään yleisesti nimityksiä indio, amerindio tai indígena.

Kaikki voitaisiin luontevasti suomentaa intiaaniksi. Lienee myös selvää, että intiaanien

yhteiskunnallinen asema nykyisessä Amerikassa ei muutu termejä vaihtamalla. Toiston

välttämiseksi käytän intiaanin lisäksi kuitenkin myös termiä alkuperäisväestö.

Toinen pohdintaa aiheuttava termi on Amerikka. Tutkimusajankohtana nimitys ei ollut vielä

vakiintunut, vaikka nimen antaja Amerigo Vesipucci olikin jo matkansa tehnyt. Nimitys on

kuitenkin vakiintunut termi kyseiselle mantereelle, joten olen päätynyt käyttämään sitä. Käytän

ajoittain myös termiä uusi manner, vaikka uusihan se oli vain eurooppalaisesta näkökulmasta.

Aikakauden espanjalaiset sen sijaan kutsuivat nykyistä Amerikkaa nimityksellä Indias, eli Intiat.

Tämä ei kuitenkaan nykysuomessa tunnu luontevalta.

Tekstissäni on useita espanjankielisiä sanoja, jotka olen kirjoittanut kursiivilla. Yleensä niille ei ole

selvää suomenkielistä vastinetta, joten olen päätynyt käyttämään espanjankielistä termiä. Jokainen

näistä sanoista on kuitenkin selitetty ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Lisäksi liitteessä 1 on

lista käyttämistäni vieraskielisistä sanoista. Nimien suhteen noudatan yleistä konventiota. Mikäli

henkilöllä, esimerkiksi hallitsijalla tai pyhimyksellä, on vakiintunut suomenkielinen nimi, käytän

sitä, mutta muuten noudatan espanjankielistä asua.

1.4. Aiempi tutkimus

Amerikan siirtomaa-aikaa tutkittaessa intiaanit ovat usein jääneet syrjään, ja asiaa on tutkittu

lähinnä espanjalaisten näkökulmasta. Espanjalaiset ovat olleet subjekteja ja alkuperäisväestö

objekteja. Tämä johtuu paitsi eurosentrisyydestä, myös lähdemateriaalin aiheuttamista rajoitteista,

jotka vaikeuttavat intiaaninäkökulman esiin kaivamista. Amerikan valloitusta ja

siirtomaayhteiskunnan luomista on tutkittu ennen kaikkea painetun materiaalin valossa. Erityisesti

valloituksesta kertovia kronikoita on käytetty runsaasti. Arkistomateriaaleista käytetyimpiä ovat

olleet hallinnon kirjeet sekä erilaiset kuvaukset. Arkistoissa on kuitenkin vielä valtavasti

hyödyntämätöntä materiaalia, vaikka viime vuosina onkin alkanut ilmestyä enemmän niihin

perustuvia tutkimuksia.
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Yleistä käsitystä Intiaanien ja espanjalaisten kohtaamisista siirtomaayhteiskuntaa luotaessa

määrittää vahvasti niin sanottu musta legenda, jonka mukaan espanjalaiset alistivat, orjuuttivat ja

tappoivat intiaaneja surutta, ja tuhosivat näiden kulttuurin täysin. Mustalla legendalla tarkoitetaan

erityisesti protestanttisissa maissa vallinnutta kuvaa espanjalaisista erityisen julmana ja

suvaitsemattomana kansana. Myytin toinen tärkeä rakennusaine oli inkvisitio. Asiaa kriittisesti

tarkasteltaessa voidaan todeta, että tuo kuva ei ole täysin virheellinen, mutta kuitenkin liioiteltu.

Mustan legendan vastapainona on tuotu esiin Espanjassa noussut laaja intiaanien oikeuksia

puolustanut liike, joka on nostettu jopa nykyisten ihmisoikeustaistelijoiden esikuvaksi.

Tämän tematiikan klassikkoteos on Lewis Hanken The Spanish Struggle for Justice in the Conquest

of America. Siinä Hanke tarkastelee espanjalaisten toimintaa intiaanien aseman parantamiseksi.

Hanken mukaan intiaanien kohtelu oli hyvin julmaa, mutta hän toteaa, että asialla oli kaksi puolta.

Hän puhuu espanjalasten kaksista kasvoista, julman valloittajan ja asialleen omistautuneen munkin,

ja toteaa englantilaisten olleen vielä pahempia, sillä heidän kolonialismistaan puuttui tuo toinen

inhimillisempi puoli. Hanken mukaan mikään muu siirtomaaisäntä ei milloinkaan ottanut yhtä

vakavasti kristillisiä velvollisuuksiaan valloittamiaan kansoja kohtaan kuin espanjalaiset vaikka se

ei aina käytännössä näkynytkään.15

Kolumbialainen historioitsija Indalecio Liévano Aguirre jatkoi Hanken työtä teoksessaan Grandes

Conflictos de Nuestra Historia, jossa hän tutki intiaanien hyväksikäyttäjien ja näiden puolustajien

välisiä kamppailuja nykyisen Kolumbian alueella. Hänen mukaansa kyseessä oli ainut kerta

ihmiskunnan historiassa, kun suuri osa siirtomaaisännän älymystöstä keskittyi puolustamaan

valloitettujen alueiden väestöä näiden riistämisen sijaan.16 Sekä Hanke että Liévano Aguirre

korostavat vahvasti intiaanien puolustajien toimintaa, mutta heidän työnsä ovat kuitenkin

ongelmallisia kahdesta syystä. Ensinnäkin on selvää, että pyrkimykset parantaa intiaanien

olosuhteita olivat täysin riittämättömiä parantamaan merkittävästi intiaanien asemaa. Toisaalta

näkökulma on alkuperäisväestöä kohtaan tunnetusta sympatiasta huolimatta hyvin

espanjalaiskeskeinen. Intiaanien omat taistelut jäävät pimentoon.

Ranskalais-bulgarialainen filosofi ja kirjallisuusteoreetikko Tzvetan Todorov näkee teoksessaan The

Conquest of America: The Question of the Other asian synkemmässä valossa. Todorovin mukaan

1500-luvun Amerikassa tapahtui ihmiskunnan historian suurin kansanmurha, jolle mitkään 1900-

15 Hanke 1949, 175–178.
16 Liévano Aguirre 1996, 15.
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luvun hirmuteot eivät vedä vertoja. Hän arvioi intiaanien lukumäärän olleen vuonna 1500 noin 80

miljoona ja 50 vuotta myöhemmin vain 10 miljoonaa. Luvut ovat kiistanalaisia, mutta yhtä mieltä

ollaan siitä, että väestökatastrofi oli valtava. Todorov ei kuitenkaan pidä espanjalaisia sen

pahempina kuin muutkaan siirtomaavallat. He vain sattuivat olemaan niitä, jotka valloittivat

Amerikan juuri silloin, eikä millään muulla siirtomaavallalla milloinkaan ollut tilaisuutta tappaa

niin paljoa ihmisiä. Siitä huolimatta Todorov pitää vuotta 1492 tärkeänä rajapyykkinä modernin

massamurhayhteiskunnan synnylle.17

Todorov kuulu aiemmin mainittuihin Windschuttlen kritisoimiin postmoderneihin

kulttuurintutkijoihin, joilla ei ole historiantutkijan koulutusta ja ammattitaitoa. Hän kritisoikin

Todorovia siitä, että tämä käyttää lähteitään vain valmiin strukturalistisen teoriansa todistamiseen

unohtaen lähdekritiikin vaatimukset.18 Todorov suoristaakin monia mutkia turhan paljon

todistaakseen teoriansa.

Niin Hanken, Liévano Aguirren kuin Todorovinkin teoksissa pääosassa ovat espanjalaiset.

Historioitsija ja antropologi Nathan Wachtel sen sijaan nostaa pääosaan intiaanit kirjassaan The

Vision of the Vanquished: The Spanish Conquest through Indian Eyes 1530–1570. Wachtelin

mukaan valloitus ja sitä seurannut yhteiskunnan romahtaminen ja jumalten kuolema aiheutti

valtavan trauman intiaaneille. Hän toteaa, että intiaanien elämältä katosi tarkoitus, mikä viimeisteli

tuhon, jonka valloitus, tappaminen ja huono kohtelu olivat aiheuttaneet. Tästä esimerkkinä Wachtel

mainitsee intiaanien keskuudessa levinneen alkoholismin sekä epätoivosta kertovat itsemurhat ja

jopa lapsenmurhat, joita äidit tekivät pelastaakseen lapsensa pahalta maailmalta. Nämä lisääntyivät

huomattavasti valloituksen jälkeen.19

Wachtel kuitenkin muistuttaa, että intiaanit selvisivät tilanteesta olosuhteisiin nähden

hämmästyttävän hyvin. Hänen mukaansa sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan eteni eri rytmeissä.

Materiaalisella tasolla se oli usein hyvin nopeaa, mentaalisella tasolla hyvin hidasta. Intiaanien

omaksuma kristinusko jäikin usein hyvin pinnalliseksi ja vanhat uskonnot säilyivät pinnan alla.

Tämä onkin esimerkki siitä, kuinka sopeutuminen ja vastarinta usein yhdistyvät. Intiaanit olivat

17 Todorov 1982, 133, 143–145.
18 Windschuttle 1996, 61.
19 Wachtel 1977, 94–98, 201–202.
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näennäisesti kristittyjä mutta pinnan alla yhä pakanoita. Wachtelin mukaan intiaanit eivät edes

halunneet sopeutua espanjalaiseen kulttuuriin, vaan pyrkivät tiukasti säilyttämään omansa.20

Intiaanien pyrkimyksistä puolustaa omaa kulttuuriaan puhuu kirjassaan Indian Society in the valley

of Lima, Peru, 1532–1824 myös Paul Charney, jonka mukaan intiaanit rakensivat monenlaisia

muureja espanjalaisten maailman ja omansa väliin. Jälkimmäinen oli sekoitus näitä kahta maailmaa.

Charney kuitenkin näkee intiaanit hyvin tietoisina ympäristöstään ja kykenevinä pitämään

puolensa.21 Sekä Wachtel että Charney korostavat kuitenkin liikaa intiaanien eristäytymistä

unohtaen näiden olleen erottamaton osa yhteiskuntaa.

Etnohistorioitsija James Lockhart kiistää eristäytymisteorian teoksessaan The Nahuas after the

conquest: a social and cultural history of the Indians of central Mexico, sixteenth through

eighteenth centuries, ja toteaa että monet valloitusta edeltäneet intiaanikulttuurin ja poliittisen

järjestelmän piirteet säilyivät myös espanjalaisten hallitsemassa Meksikossa. Nämä kuitenkin

yhdistyivät espanjalaisten tuomiin piirteisiin, ja näin kehittyi omaleimainen espanjalais-

amerikkalainen siirtomaayhteiskunta. Lockhart esittää, että intiaanien sopeutuminen

siirtomaakulttuuriin tapahtui kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen sukupolven aikana nahua-kulttuuri

ei kokenut juuri minkäänlaisia muutoksia huolimatta valloituksen katastrofaalisista seurauksista.

Seuraavan sadan vuoden aikana espanjalaisia kulttuuripiirteitä tunkeutui kaikille elämänalueille,

mutta usein vain hienovaraisina lisäyksinä intiaanikulttuurin raamien pysyessä samanlaisina. 1600-

luvun puolivälistä aina meidän päiviimme saakka espanjalaisvaikutteet ovat vallanneet yhä

enemmän alaa alkuperäiskulttuurin kuihtuessa.22 Lockhart on harvoja tutkijoita, jotka ovat voineet

käyttää intiaanikielistä aineistoa.

Jorge Gamboa soveltaa teoksessaan El cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista

Lockhartin jaottelua nykyisen Kolumbian pääkaupungin Bogotán ympäristössä sijainneeseen

Uuteen Granadan kuningaskuntaan. Gamboan mukaan Andien alueella ensimmäinen etappi kesti

kauemmin kuin Meksikossa, kun taas toinen oli lyhyempi. Molemmilla alueilla siirryttiin

kolmanteen vaiheeseen samoihin aikoihin, 1600-luvun puolivälissä. Ensimmäinen vaihe oli Uuden

Granadan intiaaniyhteisöille sopeutumisen aikaa, jolloin heidän perinteiset päällikkönsä, sihipkuat,

20 Wachtel 1977, 140–141; Wachtel 1977, 151–154.
21 Wachtel 1977, 140–141; Charney 2001, 169–170.
22 Lockhart 1992, 429.
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muuttuivat siirtomaayhteiskunnalle tyypillisiksi päälliköiksi, caciqueiksi, jotka toimivat välittäjinä

kahden yhteiskunnan välillä.23

Gamboa korostaa hyvin vahvasti intiaanien omaa aktiivista roolia tässä kehityksessä. Hän

muistuttaa, että espanjalaisten valloitus ei ollut niin nopea ja totaalinen kuin on yleensä ajateltu,

vaan aseellinen vastarinta kesti usein vuosikymmeniä. Tämänkään jälkeen espanjalaiset eivät

voineet alistaa intiaaneja täysin saneluvaltansa alle, vaan kyse oli neuvotteluprosessista. Kruunu

antoi intiaaneille tietynasteisen itsehallinnon ja tunnusti intiaanipäälliköiden (cacique) rajoitetun

vallan intiaaneihinsa nähden. Se takasi intiaanien johtajille (señor natural) paikallisen

pikkuaatelisen aseman. Heidän asemansa siis muistutti Kastilian paikallisherrojen (hidalgo)

asemaa.24

Gamboa kuitenkin näkee intiaanien aseman ehkä liiankin vahvana. Sen sijaan esimerkiksi Ann

Zulawski ja Luis F. Calero jakavat monet hänen oletuksensa, mutta pysyvät tulkinnoissaan

maltillisempina. Pidän itseäni kahden viimeksi mainitun edustaman tutkimussuuntauksen

edustajana. Sen mukaan intiaanit pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, mutta joutuivat

toimimaan valloittajien tuoman järjestelmän ehdoilla.

Historioitsija Ann Zulawski muistuttaa kirjassaan They Eat from Their Labor: Work and Social

Change in Colonial Bolivia, että mikään hegemonia ei koskaan voi olla täydellinen, vaan

hallitsijatkin joutuvat sopeutumaan pysyäkseen vallassa. Toisaalta alistetut eivät voi koskaan olla

täysin riippumattomia hallitsevasta kulttuurista edes kapinoidessaan sitä vastaan. Bolivian

alkuperäisväestön sosiaalista muutosta kolonialismin aikana tutkineen Zulawskin mukaan Andien

kulttuurin silmiinpistävä piirre oli sen ilmiömäinen kyky sopeutua ja venyä tilanteen mukaan.

Avainasemassa tässä olivat Zulawskin mukaan vastavuoroisuuden ja uudelleenjaon käsitteet, jotka

säilyivät eri muodoissaan Andien kulttuurien olennaisena piirteenä, ja joihin myös espanjalaisten oli

sopeuduttava.25

Andien alueen intiaaneja varhaisessa siirtomaayhteiskunnassa on tutkinut myös Luis F. Calero, joka

on Wachtelin ja Gamboan tavoin he ovat paitsi historioitsija myös antropologi. Calero on tutkinut

teoksessaan Chiefdoms under Siege Popayánin maakunnassa sijaitsevan Paston intiaaniyhteisöjä.

23 Gamboa 2010, 636.
24 Gamboa 2010, 627–629.
25 Zulawski 1995, 1, 12.
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Hän toteaa, että tutkijat ovat yleensä olettaneet intiaanien olleen joko liian heikkoja tai passiivisia

vastustamaan espanjalaisten kolonialismia. Hän muistuttaa kuitenkin, että vaikka demografinen

katastrofi esti usein alkuperäisväestöjä organisoimaan tehokasta vastarintaa, heidän toiminnastaan

valloittajia vastaan löytyy runsaasti esimerkkejä. Intiaanit eivät milloinkaan lakanneet taistelemasta

kokemiaan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan.26

Käsitystä Amerikan alkuperäisväestöstä siirtomaavallan alkutaipaleella vääristää Caleron mukaan

myös se, että tutkimus on vahvasti keskittynyt Meksikon ja Perun korkeakulttuurien alueille. Näillä

seuduilla oli vahvoja keskusjohtoisia valtioita, ja espanjalaisten ja intiaanien oli huomattavasti

helpompi ymmärtää toisiaan. Olemassa olevat valtiorakenteet myös helpottivat siirtomaavallan

luomista. Valtaosassa Amerikkaa kuitenkin elettiin metsästykseen tai pienimuotoiseen

maanviljelyyn perustuvissa yhteiskunnissa, joissa valtionmuodostusprosessi oli vielä

alkutekijöissään, tai ei ollut vielä edes alkanut. Näillä alueilla, joihin myös Popayán lukeutuu,

intiaanit pystyivät Caleron mukaan paremmin vastustamaan espanjalaisen kulttuurin leviämistä.27

2. Tausta

2.1. Siirtomaajärjestelmän luominen Amerikkaan ja intiaanien asema

Espanjalaiset valtasivat 1500-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä hyvin nopeasti Karibian meren

saaret, Väli-Amerikan sekä Etelä-Amerikan pohjoisosat. He perustivat uudelle mantereelle

siirtokuntia, jotka pyrkivät hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti alueella olleita kaivoksia ja

maanviljelyyn sopivia maita. Espanjalaissiirtolaisten tärkein motiivi lieneekin ollut toive

rikastumisesta.

Siirtokuntalaiset halusivat hyödyntää alueen alkuperäisväestöä mahdollisimman tehokkaasti

käyttämällä heitä työvoimanaan. Intiaanien työvelvollisuus järjestettiin aluksi encomienda-

järjestelmän pohjalta. Siinä kruunu antoi tietylle sotaherralle oikeuden käyttää tietyn päällikön

alaisuuteen kuuluvia intiaaneja työvoimanaan esimerkiksi kaivoksissa tai maatiloilla. Samalla

sotaherra oli oikeutettu näiden intiaanien työn tulokseen. Vastineeksi encomendero, eli

encomiendan omistaja lupasi hoitaa kristinuskon opettamisen intiaaneille sekä eräitä muita

26 Calero 1997, ix, 134.
27 Calero 1997, 53–54.
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velvoitteita. Encomenderot eivät siis saaneet maaomaisuutta tai oikeutta verottaa tiettyä aluetta,

vaan käytännössä he saivat omistukseensa tietyn määrän alkuperäisväestöä.28 Tämän järjestelmän

tuloksena intiaanit joutuivat orjuuteen ja heidän kohtelunsa oli hyvin huonoa. Usein heillä teetettiin

liikaa työtä, minkä lisäksi heidän omaisuutensa riistettiin ja heitä pahoinpideltiin ja raiskattiin

mielivaltaisesti29

Encomenderot eivät kuitenkaan omistaneet haltuunsa uskottuja intiaaneja, vaan Amerikassa

vallinneiden lakien mukaan nämä olivat vapaita miehiä (ja naisia), joita ei saanut orjuuttaa. Tämä ei

kuitenkaan tarkoittanut sitä, että he saivat tehdä mitä halusivat. 1500-luvun espanjassa kaikilla

ihmisillä oli omat aseman mukaan määräytyneet velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan, ja

intiaanien velvollisuus oli työskennellä.30

Intiaanien huono asema ja korkea kuolleisuus herättivät pahennusta Espanjan älymystön

keskuudessa, mikä aloitti pitkään jatkuneen keskustelun alkuperäisväestön asemasta. Keskustelun

lähtöpisteenä oli dominikaanimunkki Antonio de Montesinosin neljäntenä adventtisunnuntaina

vuonna 1511 Santo Domingossa pitämä saarna, joka käynnisti dominikaaniveljeskunnan taistelun

intiaanien paremman kohtelun puolesta. Siinä hän syytti siirtokuntalaisia syyllistymisestä

kuolemansyntiin intiaaneihin kohdistuneen tyrannian ja julmuuden johdosta, ja kysyi, eivätkö

intiaanit ole ihmisiä joilla on rationaalinen sielu ja joita pitää rakastaa kuten itseään.31

Väittely aiheesta vaikutti nopeasti myös lainsäädäntöön. Aluksi siirtomaissa pätivät periaatteessa

Espanjan lait, mutta hyvin pian huomattiin, että uudenlaiset olosuhteet vaativat uusia lakeja.

Kuningas Ferdinand (Fernando) kutsuikin vuonna 1512 koolle neuvoston pohtimaan intiaanien

asemaa. Neuvosto kokoontui Burgosin kaupungista ja kokoontumisen seurauksena kuningas antoi

samana vuonna Burgosin lakeina (Leyes de Burgos) tunnetut uudet määräykset. Neuvoston

tulkinnan mukaan intiaanit olivat vapaita, mutta samalla he olivat kuninkaan vasalleja, joilla oli

erityisiä velvollisuuksia hallitsijaansa kohtaan. Heidät voitaisiin pakottaa töihin, mikäli se olisi

hyödyllistä heille itselleen ja yleiselle edulle. Burgosin lait vahvistivatkin encomienda-järjestelmän

laillisuuden mutta määräsivät kuitenkin kohtelemaan intiaaneja hyvin. Lakien vaikutus oli kuitenkin

28 Elliot 1984, 165.
29 Burkholder & Johnson 2001, 117–118.
30 Ks. esim. Parry 1966, 173–175.
31 Bakewell 1997, 82–83. Keskustelu ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan se oli luontevaa jatkoa jo keskiajalla
alkaneeseen pakanakansojen oikeuksia ja käännytyksen oikeutusta koskeneeseen keskusteluun, ks. Esim. Fernández-
Armesto 1987; Muldoon 1998.
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hyvin pieni. Intiaanien orjuutus jatkui kuten ennenkin ja encomenderot jättivät huomiotta

määräykset intiaanien käännyttämisestä ja heidän hyvinvointinsa takaamisesta.32

Samalla myös siirtomaiden hallintoa pyrittiin vähitellen selkeyttämään. Vuonna 1524 perustettiin

Sevillaan Espanjaan Intioiden neuvosto (Consejo de Indias), joka sääti kuninkaan nimissä lakeja ja

toimi ylimpänä vetoomustuomioistuimena. Ylin paikan päällä ollut vallankäyttäjä oli varakuningas.

Uuden Espanjan (nykyään Meksiko) varakuningaskunta perustettiin vuonna 1535 ja Perun

varakuningaskunta yhdeksän vuotta myöhemmin. Popayán kuului jälkimmäiseen.

Varakuningaskunnat jaettiin audiencioihin, joita 1500-luvulla perustettiin seitsemän. Audienciat

olivat varsinaistesti hallintoalueensa korkeimpia tuomioistuimia, mutta niillä oli paljon myös

poliittista valtaa.33

Keskustelu intiaanien oikeuksista kiihtyi 1530-luvulla, jolloin valloitusvaihe alkoi olla ohi ja

hallinnon vakiinnuttaminen alkoi. Tärkeimmäksi intiaanien puolustajaksi nousi dominikaanimunkki

Bartolomé de las Casas, joka pääsi niin kuninkaan kuin paavinkin lähipiiriin. Hyvin merkittävä

voitto Las Casasille sekä hänen aatetovereilleen oli paavin vuonna 1537 antama Sublimus Deus –

bulla, jonka mukaan intiaanit ovat todellisia ihmisiä ja siten kykeneviä omaksumaan kristinuskon.

Bulla vahvisti intiaanien oikeuden omaisuuteen ja kielsi heidän orjuuttamisensa. Myös intiaanien

asemaa parantaneet vuoden 1542 niin sanotut Uudet lait olivat pitkälti Las Casasin työn tulosta.34

Las Casas oli itse entinen encomendero joka oli kokenut uskonnollisen herätyksen ja ottanut papin

vihkimyksen. Las Casasin mukaan Amerikan valloitus oli laiton, sillä intiaaneilla oli oikeus omiin

maihinsa. Espanjalaisten läsnäolon ainoa oikeutus Amerikassa oli kristinuskon levittäminen, ja

sekin täytyi tehdä rauhanomaisesti ja rakkaudella.35 Las Casasin mukaan intiaanit eivät suinkaan

olleet barbaareja, jotka eivät kykenisi hallitsemaan itseään. Hän toteaa näiden olevan erittäin

älykkäitä ja kykeneviä omaksumaan vaikeitakin asioita. He olivat myös järjestäytyneitä ja

kohtuullisia politiikassaan, ja heillä oli monia oikeudenmukaisia lakeja. Intiaanit olivat Las Casasin

mukaan oppineet ihailtavan hyvin niin vapaita taitoja, kuten lukemista ja kirjoittamista, kielioppia ja

logiikkaa, kuin teknologiaakin.36

32 Bakewell 1997, 83–84.
33 Valtonen 2001, 78–80.
34 Burkholder & Johnson 2001, 69.
35 Keen & Wasserman 1988, s. 79.
36 Las Casas 1965 [1552], 377.



20

Intiaanit olivat Las Casasin mukaan myös nöyriä, vaatimattomia ja hyveellisiä, ja elivät jo valmiiksi

Jumalan lakien mukaan. Hän totesi kuulleensa monen ihmisen suusta lauseen, jonka mukaan

intiaanit olisivat kaikista kansoista siunatuimpia jos he vain tuntisivat oikean Jumalan. He olivatkin

osoittautuneet vastaanottavaisiksi kun heitä oli kärsivällisyydellä ja rakkaudella opastettu

uskonasioissa.37

Espanjalaiset siirtolaiset eivät tunnistaneet itseään intiaanien puolustajien luomasta kuvasta, jonka

mukaan he olivat julmia murhamiehiä ja orjapiiskureita. Itse he näkivät itsensä yleensä sivistyksen

esitaistelijoina ja oikean uskon levittäjinä julmien ja taikauskoisten barbaarien keskuuteen. He

olivat ylpeitä saavutuksistaan uudessa maailmassa ja näkivät itsestään selvänä oikeutenaan hallita

intiaaniväestöä. Ideologista tukea siirtolaiset saivat erityisesti kuninkaan kronikoitsijalta Juan Ginés

de Sepúlvedalta. Hän väitti intiaanien olevan barbaareina luonnostaan kristittyjä espanjalaisia

alemmalla tasolla, ja siten heidän tulisi alistua ylempiensä hallittaviksi. Sepúlveda vetosi kirkkoisä

Augustinukseen, jonka mukaan Jumala antoi roomalaisille valtakunnan, jotta nämä voisivat kitkeä

monilta kansoilta heidän vakavat paheensa. Espanjalaisten tehtävä Amerikassa oli hänen mukaansa

sama.38

Juan Ginés de Sepúlvedan mukaan sota intiaaneja vastaan ei ollut vain oikeutettua vaan myös

välttämätöntä. Hänen mielestään se, että intiaanit kieltäytyvät alistumasta ja liittymästä Jumalan

valtakuntaan kehotuksista huolimatta, oli rikos Jumalaa vastaan, jonka kostaminen oli oikeutettua.

Oikeutettuun sotaan osallistuminen puolestaan oli yhtä suuri velvollisuus kuin oikeudettomasta

sodasta pidättäytyminen. Sota oli Sepúlvedan mukaan tarpeellinen myös siksi, että intiaanit

saataisiin käännytettyä helpommin sen jälkeen kun heidät olisi ensin alistettu kristittyjen vallan

alle.39 Hän oli siis täysin päinvastaista mieltä kuin kiistakumppaninsa Bartolomé de las Casas.

Monet aikakauden oppineet, kuten Francisco de Vitoria ja Bartolomé de las Casas kyseenalaistivat

kokonaan Espanjan oikeuden hallita Amerikkaa. Sen ainoa oikeutus olisi Vitorian mukaan voinut

olla se, että espanjalaiset toimisivat intiaanien edun mukaisesti näitä opastaen eivätkä vain omaksi

hyväkseen. Intiaaneilla oli kuitenkin kiistaton hallintaoikeus omiin maihinsa ennen espanjalaisten

37 Las Casas 2005 [1552], 72–73.
38 Parry 1966, 145–146; Sepúlveda 1975, 61.
39 Sepúlveda 1975, 71–74.
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tuloa, ja Vitorian mukaan espanjalaisten olisikin otettava oppia portugalilaisilta, jotka kävivät hyvin

tuottoisaa kauppaa barbaarikansojen kanssa valloittamatta näitä.40

Vuonna 1542 kuningas Kaarle (Carlos) I41 antoi Uusien lakien nimellä tunnetun käskykirjeen. Siinä

hän puuttui vahvasti intiaanien väärinkäyttöön ja se olikin voitto näiden puolustajille. Uudet lait

kielsivät intiaaniorjien ottamisen ja määräsivät vapauttamaan laittomasti hankitut orjat. Lisäksi

niissä muun muassa kiellettiin raskaiden taakkojen kuljettaminen intiaaneilla sekä vapaiden

intiaanien pakottaminen helmenkalastukseen.42 Näissä määräyksissä näkyy jopa aidolta tuntuva

huoli intiaanien hyvinvoinnista.

Eniten huomiota saivat encomiendaa koskevat määräykset. Uudet lait kielsivät uusien

encomiendojen perustamisen ja määräsi olemassa olevat tarkastettavaksi. Mikäli yhdellä

encomenderolla havaittaisiin olevan hallussaan kohtuuttoman paljon intiaaneja, hän menettäisi osan

niistä kruunulle. Lisäksi kaikki kruunun virkamiesten ja kirkonmiesten sekä väärinkäytöksiin

syyllistyneiden encomenderojen intiaanit määrättiin kruunulle. Encomenderon kuollessa hänen

omaisensa eivät perisi encomiendaa vaan se siirtyisi niin ikään kruunun haltuun ja omaisille

määrättäisiin kohtuullinen korvaus. Virkamiehet määrättiin valvomaan että kruunun alaisuuteen

määrättyjä intiaaneja kohdeltaisiin hyvin ja heille opetettaisiin uskontoa.43

Kruunu pyrki siis selvästi lakkauttamaan encomienda-järjestelmän ja saamaan kaikki intiaanit

suoraan kruunun alaisuuteen. Asettamalla alkuperäisasukkaat suoraan omaan hallintaansa kruunu

pystyi takaamaan paitsi näiden hyvän kohtelun myös sen, että heistä koulutettaisiin hyviä kirkon ja

kruunun palvelijoita. Valloitusten aika alkoi olla ohi ja hallinnon vakiinnuttamisen aika alkamassa,

ja kuninkaan halu vahvistaa omaa valtaansa näkyy selvästi uusissa laeissa. Kuningas ei selvästi

halunnut vahvan eurooppalaisen feodaaliylimystön syntymistä Amerikkaan, joka muutenkin oli

vaikeasti hallittava alue jo etäisyytensä vuoksi.

Uudet lait herättivät valtavasti vastustusta Amerikassa, ja siirtolaisten kapinamieliala nousi ympäri

mannerta. Erityisen vakavaksi tilanne kehittyi Perussa, jossa syttyi avoin kapina vuonna 1544.

40 Vitoria 1991, 250–251, 291–292.
41 Espanjan kuningas Kaarle I (1516–1556) oli myös Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Kaarle
V(1519–1556).
42 Kuninkaallinen käskykirje, Barcelona 20.11.1542, teoksessa Las leyes Nuevas y su promulgación en la Nueva

Granada (1542–1550), verkkoversio, sivut numeroimattomia.
43 Kuninkaallinen käskykirje, Barcelona 20.11.1542, teoksessa Las leyes Nuevas y su promulgación en la Nueva
Granada (1542–1550), verkkoversio, sivut numeroimattomia.
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Kapinalliset olivat hetken Perun tosiasiallisia hallitsijoita, ja heidät kukistettiin vasta vuonna 1548.

Kruunu taipui osittain painostuksen alla ja mahdollisti encomiendan siirtämisen perintönä

eteenpäin. Tästä huolimatta monet encomiendat siirtyivät vähitellen kruunun haltuun, ja esimerkiksi

Meksikossa kolme neljäsosaa encomiendojen tuottamista tuloista päätyi kruunulle vuoteen 1570

mennessä. Järjestelmä itsessään kuitenkin säilyi syrjäseuduilla aina 1700-luvulle saakka mutta sen

merkitys siirtomaiden taloudelle oli hyvin vähäinen.44

Kruunun alle joutuneet intiaanit joutuivat maksamaan veroja kruunulle, mikä oli monille yhteisöille

suuri rasite. Kruunun alaisuudessa intiaanit olivat kuitenkin yleensä turvassa ylilyönneiltä ja

vuoteen 1600 mennessä heidän yhteisönsä olivat uudelleenorganisoituneet siten, että he pystyvät

maksamaan verot ja tuottamaan tarpeeksi omiin tarpeisiin. Encomienda-järjestelmän

lakkauttaminen ei myöskään poistanut alkuperäisasukkaiden työvelvollisuutta. Sen tilalle luotiin

uusi järjestelmä, jota kutsuttiin nimillä repartimiento tai mita. Järjestelmän mukaan

intiaaniyhteisöjen piti antaa tietty määrä ihmisiä tietyksi ajaksi, yleensä muutamaksi kuukaudeksi

vuodessa työpalveluun kaivoksiin tai viljelmille. Vastineeksi työvelvolliset saivat pientä palkkaa.45

Amerikan Valloitus ja siirtokuntien perustaminen aiheuttivat väestökatastrofin alkuperäisväestön

keskuudessa. Hurjimpien arvioiden mukaan esimerkiksi Meksikon intiaaniväestö laski 25

miljoonasta 17 miljoonaan vuosina 1518–1532 ja oli vuonna 1622 enää noin 750 000.

Maltillisimmat arviot valloitusta edeltäneestä väkiluvusta ovat noin 10–12 miljoonaa, mutta vuoden

1622 lukua pidetään luotettavana. Väestöromahdus oli siis joka tapauksessa melkoinen. Karibian

meren saarilla, jotka joutuivat ensimmäisinä valloituksen kohteeksi, tuho oli vielä totaalisempi.

Siellä intiaaniväestö kuoli käytännössä sukupuuttoon 1500-luvun loppuun mennessä.46

Etelä-Amerikassa puolestaan esimerkiksi Perun väestön on arvioitu romahtaneen 9 miljoonasta 1,3

miljoonaan vuosien 1520 ja 1570 välillä. Tämä tarkoittaisi noin 86 prosentin pudotusta 50

vuodessa. Väestökato oli kuitenkin alkanut jo ennen valloitusta sisällissodan ja todennäköisesti

espanjalaisten hallitsemasta Meksikosta Väli-Amerikan kautta kulkeutuneen tautiepidemian vuoksi.

Nykyisen Kolumbian alueella sijaitsevan Tunjan asukasluku puolestaan putosi noin 80 prosenttia

sadassa vuodessa valloituksen jälkeen.47 Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että espanjalaisten

44 Bakewell 1997, 110–111; Burkholder & Johnson 2001, 120–121.
45 Burkholder & Johnson 2001, 120–121.
46 Burkholder & Johnson, 107–108; Valtonen 2001, 116–117.
47 Burkholder & Johnson 2001, 109.
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hallitseman Amerikan intiaaniväestö oli 1600-luvun puolivälissä 10–20 prosenttia espanjalaisten

saapumista edeltävästä tasosta.48

Väestökadolle on monia syitä, joista suoranainen tappaminen on vain yksi. Espanjalaiset toki

käyttivät valloituksessa terroritaktiikkaa tuhoten kokonaisia intiaanikyliä, mutta paljon suurempaa

tuhoa tekivät intiaanien surkeat elinolosuhteet, kova työ ja huono ruoka. Valloitus myös demoralisoi

intiaaniväestön, joka ei nähnyt elämää elämisen arvoisena. Kaikkein suurinta tuhoa aiheuttivat

kuitenkin eurooppalaisten mukanaan tuomat monet tartuntataudit, ja itse asiassa mikään muu ei olisi

edes voinut aiheuttaa niin suurta väestökatastrofia. Espanjalaisten tekemät julmuudet ovat

kiistattomia eikä valloitusta ja väestötuhoa voi oikeuttaa mitenkään. Siitä huolimatta kyseessä ei

ollut mikään tietoinen kansanmurha eivätkä espanjalaiset pyrkineet tieten tahtoen tuhoamaan

intiaanikansoja. Päinvastoin he olisivat varmasti mielellään säilyttäneet alkuperäiset asukkaat jotka

tarjosivat työvoimaa ja olivat myös potentiaalisia veronmaksajia. Väestötuho oli siis enimmäkseen

tahaton, mutta vastuu kuuluu kuitenkin valloittajille, joiden tietämättömyys, välinpitämättömyys ja

julmuus olivat sen tärkein aiheuttaja.49

2.2. Popayánin valloitus

Popayánin maakunta (gobernación) sijaitsee nykyisen Kolumbian luoteisosissa. Maakunta jakautui

17 tuomiokuntaan (jurisdicción), joista Popayánin ja Calin ohella suurimpia olivat Pasto, Cartago,

Santa Fé Antioquia sekä Buga. Jokaisen tuomiokunnan keskuksena oli samanniminen kaupunki.

Tuomiokunnat jakautuivat vielä provinsseihin.50

Alue on kahden vuorijonon ympäröimä, minkä johdosta alueen maasto ja ilmasto ovat hyvin

vaihtelevia. Itse Popayánin kaupunki sijaitsee Pubenzan ylätasangolla noin 1700 metrin

korkeudessa merenpinnasta. Alue ei ole kovin hedelmällinen ja sopiikin paremmin karjan

laiduntamiseen. Cali puolestaan Cauca-joen laaksossa 1000 metriä merenpinnasta. Cauca-joen

ansiosta se sopi paremmin maanviljelyyn. Lämpötila pysyy suunnilleen saman ympäri vuoden.

Popayánissa keskilämpötila on 21 ja Calissa 26 astetta.

48 Burkholder & Johnson 2001, 107–109; Valtonen 2001, 116–117.
49 Bakewell 1997, 153–155.
50 Ks. Popayánin maakunnan kartta liitteessä 2.
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Maanpinnan korkeuden suuret vaihtelut tekevät Popayánin maakunnasta hyvin hajanaisen. Asutus

oli jakautunut useisiin kyliin, jotka elivät suhteellisen eristäytyneinä muusta maailmasta. Tämä

vaikeutti keskusvallan syntyä alueelle, ja intiaaniheimot muodostivat pieniä itsenäisiä yhteisöjä,

jotka solmivat liittosuhteita ainoastaan sotatilanteessa. Heimot viljelivät maata, mutta elivät

kuitenkin liikkuvaista elämää ja vaihtoivat tarvittaessa helposti asuinpaikkaa. Tämäkin helpotti

näiden säilymistä itsenäisinä.51

Popayánin valloittaneet Sebastián de Belalcázar miehineen olivat osallistuneet Francisco Pizarron

joukoissa inkavaltakunnan kukistamiseen vuosina 1531–1532. Tämän jälkeen he jatkoivat Pizarron

joukoissa osallistuen nykyisen Ecuadorin valloitukseen 1534, mikä viimeisteli vanhan

inkavaltakunnan valloituksen.52

Belalcázar keräsi valloitusten yhteydessä valtavat rikkaudet sotasaaliina, mutta hänen

kunnianhimonsa ei vielä ollut tyydytetty. Kuultuaan tarinoita satumaisia rikkauksia omistavasta

intiaanipäälliköstä hän päätti miehineen lähteä kohti pohjoista valloittaakseen uusia alueita. Ensin

hän lähetti vuonna 1535 noin 150 miehen joukon tutkimaan alueita. Nämä kohtasivat useaan

otteeseen intiaanien ankaraa vastarintaa, parhaimmillaan Tinbion kylän lähistöllä jopa 3000 keihäin

ja peitsin aseistautunutta miestä. Espanjalaiset onnistuivat kuitenkin hevosten ja tuliaseiden turvin

murtamaan vastarinnan. He kostivat kaiken vastarinnan hävittämällä ja polttamalla siihen

ryhtyneiden intiaanien kylät.

Belalcázar lähti itse noin 200 espanjalaisen ja mahdollisesti jopa tuhansien intiaanien kanssa

etujoukon perään vuonna 1536. Popayánin intiaanit tekivät edelleen ankaraa vastarintaa paikoin

jopa polttaen omia satojaan, jotta espanjalaiset eivät pystyisi hyödyntämään niitä. Lopulta

Belalcázar miehineen kuitenkin saivat alistettua viimeisetkin vastarintaa tehneet intiaanit

syrjäisimpiä seutuja lukuun ottamatta vuoteen 1538 mennessä.

On hyvin mielenkiintoista, että Popayánin, niin kuin monien muidenkin alueiden, valloituksessa

hyvin tärkeässä olivat rynnäkköjoukkoina ja kantajina toimineet intiaanit. He myös maksoivat niistä

suurimman hinnan, sillä hyvin usein juuri espanjalaisia heikommin aseistautuneet intiaanit

lähetettiin etujoukkona hyökkäämään toisten intiaanien kimppuun

51 Rodríguez Cuenca 2006, 72.
52 Tämä alaluku perustuu tästä eteenpäin teokseen Melo 1996, 159—184 ellei toisin mainita.
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Valloitusten ollessa vielä kesken Belalcázar perusti Calin kaupungin kesällä 1536, perimätiedon

mukaan pyhän Jaakon (Santiago) päivänä 25. heinäkuuta.53 Seuraavana talvena hän perusti

Popayánin. Tämä tapahtui ilmeisesti joulukuussa, mutta kaupunki siirrettiin uuteen paikkaan

13.1.1537. Belalcázar palasi Quitoon varmistaakseen asemansa valloittamallaan alueella.

Toukokuussa 1538 hän palasi jälleen Popayániin mukanaan 1000 intiaanikantajaa sekä runsaasti

karjaa ja siemeniä siirtokuntia varten. Hän jakoi intiaanikylät encomiendoina tärkeimmille

miehilleen, mutta jatkoi itse pian kohti länttä valloittaakseen lisää alueita.

Belalcázar kohtasi kuitenkin lukuisia vaikeuksia seuraavina vuosina. Espanjalaisten ahneuteen ja

kovaan työhön kyllästyneet intiaanit nousivat useaan otteeseen kapinaan, ja joka kerta ne

kukistettiin hyvin verisesti. Samalla Perussa valtaa pitäneet espanjalaiset katsoivat pahalla miehen

liiallista kunnianhimoa ja itsenäisyyspyrkimyksiä.

Vuonna 1550 perustettiin Santa Fé de Bogotáan kuninkaallinen audiencia, jonka alaisuuteen

Popayán liitettiin. Eräs audiencian jäsenistä, Francisco de Briceño, matkusti Popayániin

järjestääkseen oikeudenkäynnin, jossa Belalcázar tuomittiin kuolemaan neljä vuotta aiemmin

teloituttamansa kuvernööri Jorge Robledon murhasta sekä intiaanien huonosta kohtelusta.

Belalcázarilla oli oikeus vedota kuninkaaseen, mutta hän kuoli vuonna 1551 valmistellessaan

matkaa Espanjaan.

Kun Quitoon perustettiin kuninkaallinen audiencia vuonna 1564, Popayánin maakunnan eteläosat,

mukaan lukien Popayánin ja Calin tuomiokunnat, liitettiin siihen. Maakunnan pohjoisosat säilyivät

Santa Fé de Bogotán audiencian alaisuudessa. Raja kulki Bugan kaupungin pohjoispuolelta.

Maakunta pysyi poliittisesti yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka oikeudellinen hallinto olikin jaettu.

Suurin osa Popayánista kuului Popayánin arkkihiippakuntaan lukuun ottamatta eteläistä Paston

kaupunkia ympäristöineen, joka oli Quiton arkkipiispan alaisuudessa.54

Popayánin maakunta oli merkittävimpiä kullantuotantoalueita Espanjan siirtomaissa, ja alueen

siirtomaa-ajan talous pohjautui vahvasti siihen. kaikkiaan Amerikassa vuosina 1550–1620

kaivetusta kullasta 67,5 % oli peräisin nykyisen Kolumbian alueelta, ja merkittävä osa tästä

53 Apostoli Jaakko on Espanjan suojeluspyhimys, joka Uuden testamentin mukaan toi kristinuskon Espanjaan. Hänestä
tuli tärkeä symboli kristittyjen espanjalaisten muslimeja vastaan käydyissä sodissa sen jälkeen kun hänen kerrottiin
ilmestyneen Asturian kuninkaalle Ordoñolle vuonna 859 Clavijon taistelussa auttaen kristityt voittoon.
54 Calero 1997, xii.
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puolestaan tuli Popayánin maakunnasta.55 Popayánin kaupunki oli yksi tärkeimmistä

kaivokeskittymistä alueella. Cali puolestaan oli merkittävä kaupallinen keskus, jonka etuna oli sen

sijainti sisämaan ja Buenaventuran sataman välisen reitin varrella.

Zamira Díaz Lópezin laskelmien mukaan Popayánin maakunnassa tuotettiin 448 308 pesoa, eli noin

2 062 kg kultaa vuosina 1559–71. Tuotannon huippu kyseisenä ajanjaksona osui juuri Pedro de

Hinojosan vierailua edeltäneeseen vuoteen 1568, jolloin tuotettiin noin 110 000 pesoa kultaa. Tästä

huolimatta Popayán ei ollut niin vauras alue kuin voisi olettaa. Tämä johtui ainakin osittain siitä,

että valtaosa kullasta lähetettiin emämaahan. Popayán säilyikin pitkään melko harvaan asuttuna

syrjäseutuna.56

3. Popayánin ja Calin intiaaniyhteisöt

3.1. Intiaanien lukumäärä

Aikalaistodistaja García de Valverden mukaan Popayánissa oli valloituksen aikaan 1537 noin

60 000 veronalaista intiaania. Veronalaisilla intiaaneilla tarkoitetaan 17–50-vuotiaita miehiä, ja

Hector Llanos Vargasin mukaan intiaanien kokonaismäärä saadaan kertomalla veronalaisten määrä

kolmella. Mikäli lukumäärä pitää paikkansa, asui Popayánissa peräti 180 000 intiaania valloituksen

aikoihin. Määrä kuulostaa kuitenkin hurjalta, ja onkin todennäköisesti arvioitu yläkanttiin. Llanos

Vargasin siteeraamien Sergio Arboledan ja John Phelanin arvioiden mukaan Popayánin asukasluku

ei voinut olla yli sadan tuhannen ennen valloitusta.57 Tämä kuulostaakin huomattavasti

uskottavammalta.

Tomás Lópezin vuonna 1559 tekemän visitan mukaan 8 341 veronalaista intiaania. Llanos Vargasin

laskutavan mukaan Popayánin intiaanien kokonaismäärä vuonna 1559 oli siis 25 023. Lópezin

väestölaskenta oli tarkin ja täydellisin alueella 1500-luvulla tehdyistä. Kuvaavaa intiaanien määrän

kehitykselle oli se, että García de Valverden vuonna 1569 tekemän laskelman mukaan Popayánissa

55 Bakewell 1997, 180.
56 Díaz López 1994, 114, 132–135.
57 Llanos Vargas 1981, 29, 32; Llanos Vargas soveltaa intiaanien kokonaismäärää laskiessaan Cookin ja Borahin (1971)
esittämää mallia.
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oli 6 025 veronalaista intiaania. Määrä oli laskenut siis 28 prosenttia 10 vuodessa. Vuonna 1582

veronalaisia oli Jerónimo de Escobarin tekemän väestölaskelman mukaan enää 4 500.58

Pedro de Hinojosan laskujen mukaan Popayánin kylissä asui kaikkiaan 18 210 intiaania, joista

veronalaisia intiaaneja oli 6 228. Näistä 1 240 maksoi alennettua veroa, joka määrättiin 17–21-

vuotiaiaille nuorille miehille sekä yli 21-vuotiaille naimattomille miehille. Täyttä veroa maksavia

21–50-vuotiaita naimisissa olevia miehiä oli puolestaan 4 988. Omat laskuni kuitenkin poikkeavat

hieman Hinojosan laskelmista. Laskettuani yhteen raportissa ilmoitettujen kylien asukasluvun sain

tulokseksi 17 828 intiaania, joista täyttä veroa maksavia oli 4 852, ja alennettua veroa maksavia

1 220. Yhteensä veronalaisia oli siis 6 175.59 En tiedä mistä ero johtuu, mutta kaikkiaan

Popayánissa oli siis joka tapauksessa noin 18 000 intiaania, joista yli 6 000 oli veronalaisia.

Hinojosan laskelmat täsmäävät siis hyvin Garcia de Valverden samana vuonna tekemän

väestölaskelman kanssa, mikä lisää molempien laskelmien luotettavuutta. Lisäksi Hinojosan

väestölaskelma osoittaa, että kertomalla veronalaisten määrä kolmella päästään lähelle intiaanien

kokonaismäärää. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Lópezin väestölaskentaa pidetään yleensä

hyvin luotettavana, voidaan olettaa, että mainittu 28 prosentin väestökato 10 vuodessa on varsin

lähellä totuutta.

Mikäli mainitut luvut pitävät paikkansa intiaanien väkiluvun kehitys Popayánissa on

seuraavanlainen:

Valverede Arboleda López Escobar Hinojosa Uusitalo60

1537 160 000 < 100 000

1559 25 023

1569 18 075 18210 17 828

1582 13500

Mikäli García de Valverden arvio valloituksen aikaisesta väkiluvusta pitäisi paikkaansa, kaupungin

intiaanien väkiluku olisi romahtanut peräti 86 prosenttia ensimmäisten 22 vuoden aikana. Kuten

todettua, myöhempi tutkimus ei kuitenkaan tue tätä arviota. Todellinen väkiluku lienee ollut vain

58 Llanos Vargas 1981, 29–36.
59 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 119v.–124v.
60 Luku perustuu omiin laskuihini Hinojosan materiaalin pohjalta
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noin puolet Valverden väittämästä. Tällöin väestökato olisi selvästi lähempänä keskimääräistä

kehitystä Amerikassa.

Calissa puolestaan asui Héctor Cuevas Arenasin esittämän taulukon mukaan 30 000 veronalaista

intiaania vuonna 1536. Edellä mainitun Tomás Lópezin väestölaskelman aikaan vuonna 1559 heitä

oli jäljellä 3 491. Näiden perusteella voidaan laskea, että intiaanien kokonaismäärää oli 90 000

vuonna 1536 ja 10 473 vuonna 1559. Seuraava tarkka väestölaskenta tehtiin vasta vuonna 1582,

jolloin veronalaisia intiaaneja oli jäljellä 2 100 ja intiaaneja yhteensä 6 300.61

Popayánin piispan Agustín de Coruña kertoi Hinojosan kuulustelussa, että alueella asui alle 2000

veronalaista intiaania.62 Arvio lienee kuitenkin alakanttiin, mikäli edellä esitetty vuoden 1582 luku

pitää paikkaansa. Väkiluku ei varmasti noussut tuona aikana, vaan se jatkoi laskuaan pitkälle 1600-

luvulle saakka. Vuonna 1633 Calissa olikin enää 420 veronalaista intiaania.63 Piispan arvioon onkin

suhtauduttava varauksella, sillä se on ylimalkainen arvio.

Arvio valloituksen aikaisesta väkiluvusta vaikuttaa liioitellulta. Mikäli Calissa todella asui tuolloin

90 000 ihmistä, oli väestöromahdus siellä huomattavasti suurempi kuin Popayánissa. En ole

kuitenkaan löytänyt muita arvioita Calin väkiluvusta vuoden 1536 tienoilla. Sen sijaan väkiluvun

lasku vuosien 1559 ja 1582 välillä on molemmissa kaupungeissa suhteessa samankokoinen. Edellä

mainittujen lukujen perusteella Calin väestökehitys näyttää tältä:

1536 90 000

1559 10 473

1582 6 300

Woodrow Borahin mukaan suurimman osan nykyisestä Kolumbiasta käsittävän Uuden Granadan

alueella tehtiin poikkeuksellisen tarkkoja väestölaskelmia poikkeuksellisen usein, joten alueen

väestökehitys on dokumentoitu erityisen tarkkaan. Näiden pohjalta tehtyjen tutkimusten perusteella

alueella asui verrattain suuri väestö, joka väheni hitaammin mutta pidemmän aikaa kuin Väli-

Amerikassa tai Karibian saarilla. Borah seuraa German Colmenaresia, jonka yhteenvedon mukaan

61 Cuevas Arenas, s.a., 3.
62 AGI, Justicia, leg. 639, n.3, fol. 17v–18r.
63 Cuevas Arenas, s.a., 3.
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Kolumbia alueella asui kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa intiaania valloituksen aattona.64 Joka

tapauksessa väestötiheys Popayánissa oli pienempi kuin Uuden Granadan ydinalueilla Santa Fé de

Bogotán ympäristössä.

Koko Popayánin maakunnan veronalaisten intiaanien lukumäärä oli edellä mainitun Tomás Lópezin

visitan mukaan 71 016 vuonna 1559. Zamira Díaz López esittää mainittua 3:n kerrointa käyttäen

kokonaislukumääräksi 213 048. Vuoden 1582 Jerónimo de Escobarin Väestölaskennan aikana

intiaaneja oli jäljellä enää 100 800.65 Popayánin ja Calin tuomiokuntien osuus koko maakunnan

intiaaniväestöstä oli siis vuonna 1559 noin kuudennes.

Popayánin kaupungin ympäristössä oli 54 intiaanikylää, joista neljä oli espanjalaisen omistaman

farmin yhteydessä. Nämä oli jaettu 17 encomiendaan, minkä lisäksi 3 kylää kuului kruunun

alaisuuteen. Suurin osa Popayánin intiaanikylistä oli pieniä. Tyypillisesti kylässä asui noin 200–400

intiaania; noin puolet kylistä oli tämän kokoisia. Alueella oli kuitenkin myös isompia kyliä, ja niistä

suurimmassa Guanbiassa asui Hinojosan laskujen mukaan 1070 ihmistä. Pienimmässä kylässä

Mestalessa puolestaan asui vain 27 ihmistä.66

Calissa puolestaan oli piispa Agustínin mukaan yhteensä 20 intiaanikylää, joista 11 oli vuoristossa

ja 9 laaksossa. Laakson kylät olivat kuitenkin asukasluvultaan selvästi suurempia.67  Nämä luvut

ovat todennäköisesti luotettavampia kuin edellä esitetty piispan arvio alueen asukasluvusta, sillä hän

esittää tarkan luvun eikä arviota. Kylien määrä on myös helpompi laskea kuin ihmisten. Calin

encomiendat eivät ole voineet olla kovinkaan suuria, sillä kaupungissa asui 16 encomenderoa

Hinojosan vierailun aikaan vuonna 1569.68 Useimmilla on siis täytynyt olla hallussaan ainoastaan

yksi kylä, mikäli piispa oli oikeassa niiden määrän suhteen.

Suurimmassa osassa kylistä veronalaisten ja koko väestön määrän suhde oli suunnilleen

samanlainen. Huomiota herättää kuitenkin se, että eräissä kylissä nuorten, alennettua veroa

maksavien miesten määrä oli hyvin pieni. Esimerkiksi Caxeten 239 asukkaasta 4 ja Pongon 475

64 Borah 1992, 33–34.
65 Díaz López 1994, 178.
66 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 119v.–124r. Ks. kartta Popayánin intiaanikylistä valloituksen aikaan
liitteessä 2 sekä lista Popayánin encomenderoista ja intiaanikylistä liitteessä 4.
67 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 17v.–18r.
68 AGI, Justicia, leg. 639, fol. 14v.
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asukkaasta 9 oli 17–21-vuotiaita. Vielä pienempi osuus oli Don Diego Maygutanin kylässä, jossa

asui ainoastaan 4 alennettua veroa maksavaa nuorta miestä kaikkiaan 611 asukkaasta.69

Mahdollisia selityksiä tulee mieleen kaksi: taudit ja sota. Epidemiat iskevät pahiten usein juuri

parhaassa iässä oleviin nuoriin aikuisiin.70 Samaan ryhmään kuuluvat myös hoitavat yleensä

sotimisen, joten on mahdollista, että näissä kylissä oli hiljattain ollut kapina, joka oli kukistettu.

Lähteeni eivät kuitenkaan anna asiasta enempää tietoa, joten kyse on lähinnä spekuloinnista.

Intiaanikylien tarkat sijainnit ovat usein epäselviä, sillä olemassa olevat lähteet kertovat siitä hyvin

vähän. Tätä aukkoa on kuitenkin hyvin pystytty paikkaamaan paikannimitutkimuksen avulla, sillä

monet nykyisistä paikannimistä ovat yhdenmukaisia nykyisten paikannimien kautta.71 Tästä

huolimatta en ole pystynyt paikantamaan monia lähteissäni mainittuja kyliä.

Jorge Melon mukaan Popayánissa oli 32 encomiendaa vuonna 1558, ja 1560-luvulla niitä oli jäljellä

19.72 Määrä oli siis laskenut Hinojosan visitaan mennessä lähes puoleen 20 vuodessa.

Encomiendojen määrä väheni pikkuhiljaa kaikkialla Amerikassa Uusien lakien vaikutuksesta, kun

kylät palautuivat kruunun alaisuuteen encomenderon kuoltua. Tämä ei kuitenkaan selitä niiden

määrän romahdusta Popayánissa tutkimanani aikana, sillä vuonna 1569 kruunulle kuului vain kolme

intiaanikylää. Parempi selitys onkin se, että monien encomenderojen haltuun määrättyjen kylien

asukkaat kuolivat sukupuuttoon, ja että encomiendoja yhdisteltiin toisiinsa.

Encomiendojen koko saattoi vaihdella huomattavastikin. Popayánin suurin encomendero oli Alueen

valloittajan Sebastián de Belalcázarin poika Francisco, jonka encomiendaan kuului 7 intiaanikylää

sekä farmi. Näissä asui yhteensä 1 132 veroa maksavaa, siis 17–50-vuotiasta miespuolista intiaania.

Pienimpiin encomiendoihin puolestaan kuului ainoastaan yksi kylä ja muutama sata intiaania.73

On vaikea arvioida kuinka suuria intiaanikylät olivat ennen valloitusta. Useita kyliä oli varmasti

kadonnut kokonaan ja toiset olivat menettäneet ison osan väestöstään. Mikäli Popayánin asukasluku

oli noin 100 000 ennen valloitusta, suurimmissa kylissä on varmasti asunut useita tuhansia

asukkaita. Myös kronikoitsijat puhuvat tuhansien asukkaiden kylistä. Tämä onkin täysin

69 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 122v.–124r.
70 McNeill 2004, 29.
71 Llanos Vargas 1981, 17.
72 Melo 1996, 218.
73 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 119v–124r.
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mahdollista ottaen huomioon alueen taloudellisen ja poliittisen kehittyneisyyden. Alueella ei

kuitenkaan ollut kaupunkimaista asutusta.74

Popayánissa intiaanit oli pyritty keräämään kyliin kaupunkien lähistölle pois vuoristosta, jotta

heidän käännyttämisensä kristinuskoon ja valvomisensa olisi ollut helpompaa. Samalla jokainen

intiaani merkittiin luetteloon.75 Onkin mahdotonta sanoa, kuinka paljon Pedro de Hinojosan visitan

aikaiset kylät vastasivat alkuperäisiä. Espanjalaiset tuskin olivat kovin tarkkoja siitä, että eri kylien

asukkaat eivät sekoittuisi, sillä siirrot uusiin kyliin tehtiin valloittajien, ei alkuperäisväestön

tarpeiden mukaan.

On mielenkiintoista pohtia, näkivätkö ja ymmärsivätkö espanjalaiset eri intiaaniryhmien välisiä

etnisiä eroja. Todennäköisesti he kyllä ymmärsivät asian. Yksi osoitus tästä on se, että he käyttivät

usein intiaanikapinan kukistamiseen kapinallisten vihollisheimoon kuuluneista intiaaneista koottuja

joukkoja.76 On kuitenkin kokoaan toinen asia välittivätkö he siitä siirtäessään näitä paikasta toiseen.

Diana p. Gonzáles, joka on tutkinut Uuden Granadan intiaanikylien demografisia ja sosiopoliittisia

muutoksia valloituksen jälkeen, osoittaa, että kyliä eroteltiin ja yhdisteltiin valloittajien tarpeen

mukaan. Yhden kylän jakamista useampaan osaan tapahtui varsinkin siirtomaa-ajan alkuvaiheessa,

kun taas myöhemmin väestön vähennyttyä kyliä yhdisteltiin. Yhdistäminen ei kuitenkaan aina

tarkoittanut sitä, että kahden kylän intiaanit olisivat muuttaneet samaan paikkaan asumaan, vaan se

saattoi olla puhtaasti hallinnollinen toimi.77 Vastaavaa varmasti tapahtui muuallakin,

todennäköisesti myös Popayánissa.

Jo yksistään väestökehitys kertoo espanjalaisten ja intiaanien välisen törmäyksen voimasta. Sodissa

kaatuminen ja murhat muodostivat vain osan kuolleisuudesta, eivätkä olleet edes tärkein syy, mutta

kulttuurien välinen konflikti näkyi monella muullakin tavalla kuin vain aseellisina yhteenottoina.

Intiaanien yhteisöt hajosivat ja heidän elinolosuhteensa heikkenivät ratkaisevasti, mikä oli suoraan

tai välillisesti tärkein syy valtavaan kuolleisuuteen.

Väestökato myös väistämättä pakotti alkuperäiskansat sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Jos useiden

tuhansien asukkaiden kylän väkiluku kutistuu kolmessa vuosikymmenessä muutamaan sataan, on

74 Melo 1996, 53; Llanos Vargas 1981, 38.
75 AGI, Justicia, leg. 639, n. 1, pieza 1, fol. 10v.; AGI, Justicia, leg. 639, n. 1, pieza 1, fol. 35r.
76 Ks. Friede 1982, 178.
77 González 2008, 233–235.
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selvä, ettei elämä voi jatkua täysin samanlaisena kuin ennen. Kylän hallintorakenne ja tuotanto on

pakko sopeuttaa uuteen tilanteeseen, ja näin intiaanit tekivätkin, kuten myöhemmin tulemme

huomaamaan.

3.2. Yhteisöjen rakenne ja sen muutos valloituksen jälkeen

Jorge Gamboa jakaa Kolumbian alueen valloitusta edeltäneet intiaaniyhteisöt kahteen kategoriaan,

cacicazgot ja heimot (tribus). Ensin mainituissa poliittinen järjestelmä oli pidemmälle kehittynyt ja

se perustui perinnölliseen päällikkyyteen. Yhteisöt eivät kuitenkaan olleet kovin hierarkkisia, eikä

päällikön (cacique) asema ollut samanlainen kuin esimerkiksi yhteisön johtaja (curaca)

inkavaltakunnassa. Caciquen asema perustui vastavuoroisuuteen, ja hän jakoi kaiken yhteisöltä

saamansa takaisin juhlissa, joita hänen oli säännöllisesti järjestettävä viihdyttääkseen heimoansa.

Heimoilla ei puolestaan ollut lainkaan pysyviä päälliköitä.78

Valloittajien kirjoittamien kronikoiden kautta perusteella tiedetään, että Popayánin oli päälliköitä,

mutta on kuitenkin epäselvää oliko päällikkyys periytyvää, vai valittiinko päällikkö jollain toisella

tavalla. Todennäköisesti suuri osa yhteisöistä valitsi uuden päällikön edellisen kuollessa, mutta

joillakin se periytyi. Lisäksi on olemassa viitteitä niin patri- kuin matrilineaarisesta

periytymisestä.79

Päälliköiden lisäksi Popayánissa oli myös alipäälliköitä (subcaciques). Yhteiskunnallista

eriytymistä oli siis ainakin jonkin verran. Todennäköisesti päälliköillä ei kuitenkaan ollut suurta

määräysvaltaa. Kronikoitsija Pedro Cieza de Leónin mukaan Popayánin intiaaneilla ei ollut

päälliköitä, jotka saivat ihmiset pelkäämään, ja joiden alamaisia ihmiset olivat. Yhteisöt siis erosivat

huomattavasti inkavaltakunnasta, jossa kaikki olivat Inkan alamaisia ja kaikilla oli oma paikka

yhteiskunnassa.80

Hector Llanos Vargasin mukaan espanjalaisten valloituksen aikaan Popayánissa oli käynnissä

prosessi, jossa tiettyjen päälliköiden valta kasvoi muita suuremmaksi. Mitään varsinaisia valtioita

78 Gamboa 2004, 754–755. Kulttuuriantropologi Marcel Mauss esittää klassikoksi muodostuneessa esseessään, että
erilaiset vastavuoroiset lahjanannon periaatteet ovat heimoyhteisöjä koossapitävä voima. Tähän kuuluu myös ns.
potlatch-instituutio, jossa päälliköt tuhlaavat yhteisöltä lahjaksi saamansa hyödykkeet näille järjestämissään juhlissa.
Tästä lienee ollut kyse myös Gamboan mainitsemissa juhlissa. Ks. Mauss 1979, 159–162.
79 Llanos Vargas 1981, 61–62.
80 Llanos Vargas 1981, 61–62.
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alueelle ei ollut vielä syntymässä, mutta jonkinlaista vallan keskittymistä oli havaittavissa. Tuotanto

perustui kuitenkin edelleen maan yhteisomistukseen, eikä Popayánin alkuperäisväestön

keskuudessa ollut verotusjärjestelmää tai mitään työvelvollisuuden muotoja.81

Vuoristossa intiaanien yhteisöt olivat kehittymättömämpiä kuin Popayánissa. Näyttää siltä, että

ainakaan Calin vuoristossa ei ollut cacicazgoja, vaan yhteisöt muistuttivat enemmän Gamboan

luokittelun mukaisia heimoja. Alue oli liian karua, jotta sinne olisi voinut muodostua vauraita

kyläyhteisöjä, ja vuoriston intiaanit elivätkin todennäköisesti metsästyksellä ja keräilyllä. Sen sijaan

Calin kaupunkia ympäröivissä laaksoissa yhteisöt olivat ainakin jonkun verran kehittyneempiä.

Useammankin todistajan mukaan ainakaan Calin intiaanien ei ennen espanjalaisten tuloa tarvinnut

maksaa caciqueille veroja ollenkaan, mutta suorittivat kyllä näiden kylvöt. Päälliköt olivat

arvostettuja henkilöitä, joita kuunneltiin ja joilta kysyttiin neuvoja, ja jotka toimivat johtajina

sodassa, mutta mitään ehdotonta määräysvaltaa heillä ei ollut. Näin todistivat ainakin intiaanit hyvin

tuntenut Popayánin piispa Agustín de Coruña, sekä alueen valloitukseen osallistunut encomendero

Alonso de Fuenlabrada.82

Toisaalta Calin kaupungin alcalde mayor Gaspar de Salamanca kertoo kuullensa joidenkin

intiaanien maksaneen pieniä määriä puuvillaa, viljelyskasveja tai kultaa päälliköilleen, mutta hyvin

vähän verrattuna espanjalaisille maksettaviin veroihin.83 Kyse ei kuitenkaan liene ollut varsinaisesta

verotuksesta. Alueen päälliköt eivät ole olleet suuria omaisuuden uusjakajia, kuten inkahallitsijat,

eivätkä he myöskään kasanneet itselleen omaisuutta. Sen sijaan vastavuoroisuuden periaatteiden

mukaan kylien asukkaat tekivät palveluksia päälliköilleen vastineeksi näiden viisaista neuvoista tai

kyvykkyydestä sodanjohtajina. On hyvin todennäköistä, että päälliköiden asema riippui juuri heidän

kyvyistään eikä peritystä arvonimestä.

Popayánin tuomiokuntaan kuuluneen vuoristoisen Ceynan provinssin Maygutanin kylän intiaanit

kertoivat kulkeneensa alastomina häpyjään peittämättä ennen espanjalaisten tuloa. He käyttivät tätä

osoituksena köyhyydestään. Maa oli hyvin huonoa, ja intiaanit pystyivät hädin tuskin elättämään

itsensä. Puuvillaa he eivät tunteneet eivätkä osanneet käyttää.84 Espanjalaisten näkökulmasta tämä

oli osoitus heikosta sivistystasosta, ja onkin todennäköistä, että kylässä ei ollut kovin kehittynyttä

81 Llanos Vargas 1981, 7–8.
82 Esim. AGI, justicia, leg. 639, n.3. fol. 30r; AGI, n. 3, leg 639, fol. 40r.
83 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 46r.
84 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 84r.
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työnjakoa tai poliittista järjestelmää. Toisaalta voi myös olla, että intiaanit tarkoituksella liioittelivat

asiaa näyttääkseen köyhemmiltä, jotta verot määrättäisiin alhaisiksi.

Uusimman tutkimuksen mukaan intiaanipäälliköiden (cacique) merkitys kasvoi valloituksen

jälkeen. He nousivat tärkeään asemaan välittäjinä intiaaniyhteisöjen ja espanjalaisten välillä ja

olivat joskus jopa lähes tasaveroisia neuvottelijoita uusien vallanpitäjien kanssa.. Espanjan kruunu

tunnustikin Cacique-instituution, ja päälliköiden vallan intiaaneihinsa nähden. Samalla se antoi

intiaaneille tietynasteisen itsehallinnon. Caciquen valta oli kuitenkin rajoitettu varsinkin

oikeudellisissa asioissa.85

Intiaanipäälliköiden asema kuitenkin vaihteli alueittain. Perussa heidän asemansa oli melko vahva,

ja heillä oli hyvät mahdollisuudet neuvotella valloittajien kanssa. Päälliköt saattoivat käyttää

asemaansa hyväkseen omia etuja ajaakseen, mutta toisaalta he saattoivat saada kansalleen jonkin

verran liikkumavaraa, mikäli he toimivat järkevästi. Espanjalaisille he olivat tärkeitä, sillä he tekivät

suuren intiaaniväestön hallitsemisen paljon helpommaksi.86

Inkavaltakunnan ydinalueet Perussa olivat myös Espanjan imperiumin ydinalueita, ja espanjalaiset

pystyivät hyödyntämään olemassa olevia rakenteita uutta hallintoa pystyttäessään. Intiaaniylimystö

oli tärkeä välittäjä valloittajien ja valloitettujen välillä sekä jatkuvuuden tae. Popayánin maakunta

sijaitsi syrjemmässä, valtakeskusten ulkopuolella, eikä siellä ollut kehittynyttä valtiojärjestelmää.

Alueen intiaaneilla olikin pienempi liikkumavara, ja usein espanjalaiset pystyivät kohtelemaan

intiaaneja miten halusivat. Toisaalta Pedro de Hinojosa kuitenkin haastatteli intiaaneja ja kysyi

näiltä kuinka paljon he pystyvät maksamaan encomenderoilleen. Se kertoo jotain intiaanien

toimintamahdollisuuksista. He eivät olleet täysin vailla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan

asemaansa.

Toisaalta inkojen vahvat valtiorakenteet saattoivat tehdä alueen alistamisen ja hallinnan

helpommaksi espanjalaisille. Riitti, että he vangitsivat intiaanien johtajat, ja asettivat itsensä jo

olemassa olevan pyramidin huipulle. Pohjoisilla Andeilla nykyisen Kolumbian alueella, jossa ei

ollut yhtä kehittynyttä valtiojärjestelmää, intiaanien hallinta ja verottaminen osoittautui

85 Gamboa 2010, 629.
86 Wachtel 1977, 130.
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vaikeammaksi. Espanjalaiset eivät voineet käyttää siellä valmiita mekanismeja hallinnan

toteuttamiseen, kuten Perussa. Tämän lisäksi espanjalaiset itse olivat alueella vähälukuisempia.87

Intiaanien tilanteessa oli siis eroja riippuen siitä, minkälaisissa yhteisöissä he olivat eläneet ennen

valloitusta. Heidän oli varmasti helpompi sopeutua tilanteeseen, mikäli he olivat eläneet kehittyneen

valtiojärjestelmän alaisuudessa ennen valloitusta, mutta omasta kulttuurista kiinnipitäminen saattoi

osoittautua vaikeammaksi. Kulttuurivaikutteiden vastustaminen oli ehkä helpompaa syrjäisemmillä

seuduilla.

Myös Popayánissa ja Calissa Caciquet olivat selvästi intiaanien edustaja espanjalaisiin nähden. He

kävivät usein kaupungissa neuvottelemassa espanjalaisten viranomaisten ja encomenderojen kanssa,

eivätkä he itse maksaneet verojaan espanjalaisille, vaan yhteisöt maksoivat ne heidän puolestaan.88

Lisäksi Hinojosan visitan kuulustelupöytäkirjoissa on caciquen nimen eteen liitetty aina ilmaisu

Don, jota käytettiin vain puhuttaessa arvostetuista henkilöistä. Tämä kertoo siitä, että näiden

muodollinen asema oli vahva. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heidän asemansa olisi ollut vahva

myös käytännössä.

Hinojosan visitan yhteydessä antamissa määräyksissä tunnustetaankin caciquen asema, ja todetaan

tämän oikeus hoitaa yhteisönsä asioita. Encomenderoilla sekä virkamiehillä ja tuomareilla oli vain

rajallinen valta intiaaneihin nähden, ja yhteydenpito näihin tapahtui juuri caciquen välityksellä.89

Cacique oli välittäjä yhteisönsä ja siirtomaaisäntien välillä, mikä teki hänen asemansa

merkittäväksi.

Tämä ei kuitenkaan ollut itsestään selvää. Intiaanipäälliköt eivät useinkaan pystyneet tai uskaltaneet

asettua espanjalaisia vastaan, mikä antoi näille mahdollisuuden olla välittämättä itsehallinnosta.

Espanjalaiset pystyivät käyttämään intiaanien heikkoa asemaa hyväkseen, ja tekivätkin yleensä mitä

halusivat.90 Intiaaneilla oli kuitenkin omat keinonsa vastustaa tätä, joskin ne olivat hyvin rajallisia.

Intiaaniyhteisöt pyrittiin valjastamaan täyttämään espanjalaisten tarpeet, ja tämä määritti niiden

asemaa yhteiskunnassa.

87 Calero 1997, 53–54.
88 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 25r.–26r.
89 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 104v.
90 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 99v.
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Intiaanien yhteisöt pidettiin erillään espanjalaisesta yhteiskunnasta, ja niille taattiin tietty

toimintavapaus. Tämä oli tärkeä edellytys sille, että intiaanit pystyivät aktiivisesti toimimaan

yhteiskunnassa. Alkuperäisväestön kohtalona ei ollut sulautuminen valtaväestöön, vaan he säilyivät

omaa kulttuuriaan vaalivina itsehallinnollisina ryhminä. Intiaanit oli toki alistettu, mutta he eivät

olleet täydellisesti taipuneet espanjalaisten vallan alle, vaan heillä oli oikeus päättää itse sisäisistä

asioistaan.

3.3. Yhteisöjen hajoaminen

Eräs valloitusta seurannut tyypillinen ilmiö kaikkialla Amerikassa oli intiaaniyhteisöjen

hajoaminen. Korkea kuolleisuus, huono kohtelu ja yleinen elinolosuhteiden heikentyminen

hajottivat perheyhteisöjä, ja aiheuttivat kodittomien vaeltelevien intiaanien määrän kasvun. Monet

intiaanit myös palvelivat espanjalaisten armeijoissa, ja useat heistä liittyivät kuljeskeleviin

kiertolaisjoukkoihin palveluksesta vapauduttuaan.91

Tämä ilmiö toteutui myös Popayánissa. Pedro de Hinojosa määräsi visitansa yhteydessä, että

kaikkien intiaanien olisi asuttava kylissä, joihin myös kaikki irtolaiset olisi sijoitettava. Kylissä

asuvat intiaanit olivat kruunun suojeluksessa. Heitä ei saanut siirtää pois omilta asuinalueiltaan.

Tällaista määräystä tuskin olisi ollut tarpeen antaa, mikäli ongelma ei olisi ollut todellinen, ja

Hinojosa pitikin tilannetta vakavana.92 Määräys kertoo myös kruunun halusta kontrolloida

intiaaneja. Irtolaisintiaanit nähtiin epäilemättä hyvin epäilyttävänä joukkona, joka tulisi saada

kuriin.  Intiaaniyhteisöt haluttiin pitää yhtenäisinä, ja samalla erossa espanjalaisista. Toisaalta

irtolaisuus saattoi olla myös passiivisen vastarinnan keino.

Intiaaniyhteisöjä myös hajotettiin tahallaan, ja vietiin pois perinteisiltä asuinsijoiltaan, kun heitä

siirrettiin lähemmäs kaupunkeja. Espanjalaisten kannalta tämä politiikka osoittautui

menestykselliseksi. Vaikeakulkuisten vuoristojen intiaanit pystyivät helposti piileskelemään

espanjalaisilta, ja näin välttämään kosketukset uuteen järjestykseen. Sen sijaan kaupunkien

läheisyyteen siirretyt intiaanit oli helppo käännyttää, ja heidän käyttämisensä työvoimana helpottui

91 Wachtel 1977, 131–136.
92 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 98v–99r.
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myös. Näin heistä saatiin hyviä Jumalan ja kuninkaan palvelijoita, kuten eräs Popayánin asukas

totesi.93

Encomendero Diego Delgadon mukaan intiaanit olivat vuoristossa eläneet kovissa olosuhteissa ja

ilman Jumalaa, mutta nyt heidät oli kerätty yhteen ja kastettu, ja monet heistä olivat menneet

naimisiinkin.94 Viimeinen huomio korostaa intiaanien vanhan elämän pakanallisuutta. Ajatus siitä,

että vuoriston intiaanit eivät olleet solmineet avioliittoja, herätti varmasti mielleyhtymän synnillistä

elämää viettävistä villeistä 1500-luvun katolisten ajatuksissa.

Intiaanit olivat siis oppineet elämään espanjalaisten tavoin kun heidät oli koottu kyliin lähelle

siirtolaisasutusta. Tämä oli luonnollisesti Diego Delgadon mielestä hyvä asia. Intiaanien

näkökulmasta siirto ei varmasti ollut yhtä siunauksellinen. He menettivät kosketuksensa esi-isiensä

asuttamiin alueisiin, ja kaikkinainen vastarinta kristinuskon ja espanjalaisen kulttuurin omaksumista

vastaan vaikeutui. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkkä kasteen ottaminen ja espanjalaisen nimen

omaksuminen, tai edes kristillisen avioliiton solmiminen, ei vielä tehnyt intiaanista kristittyjä.

Oletettavasti monet vanhat tavat säilyivät näiden pakkosiirrettyjen alkuperäisasukkaiden

keskuudessa.

Huolimatta halusta tehdä intiaaneista kunnon kristittyjä, espanjalaiset halusivat kuitenkin pitää

nämä erillään espanjalaisista. Espanjalaisia kiellettiin asettumasta asumaan intiaanien pariin ilman

erityistä lupaa, ja kanssakäyminen haluttiin pitää mahdollisimman vähäisenä. Espanjalainen

Amerikka olikin jaettu virallisesti kahteen erilliseen valtakuntaan (repúblicas), joista toinen oli

espanjalaisten ja toinen intiaanien.95

Toinen selvä merkki yhteisöjen hajoamisesta ja perinteisen elämäntavan kriisistä oli intiaanien

runsas juopottelu ja uhkapelaaminen. Tämä oli myös Popayánin alueella muodostunut hyvin

vakavaksi ongelmaksi. Hinojosa määräsi pappeja tekemään kaikkensa tämän tavan kitkemiseksi, ja

rankaisemaan ankarasti caciqueja, jotka nämä hyväksyvät.96 Tämä kertoo jälleen

intiaanipäälliköiden asemasta kansansa ja espanjalaisten välissä. Nämä olivat espanjalaisten

silmissä vastuussa kyläläisistään. Juopotteluongelma on tuttu myös nykypäivän alkuperäiskansoille,

joiden perinteiset elämäntavat ovat käyneet mahdottomiksi.

93 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 35r.
94 AGI, Justicia, leg. 639, pieza 1, fol. 41r.
95 Valtonen 2001, 89.
96 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 101r.
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Yhteisöjen hajoamiseen liittyy myös niin sanottujen yanojen sekä ladinojen määrän kasvu. Yanat

olivat inkavaltakunnassa olleet palkkatyöläisiä, jotka olivat työskennelleet esimerkiksi hallitsijan

henkilökohtaisesti omistamilla mailla. He olivat irrallaan perinteisistä vastavuoroisuuteen

perustuvista paikallisyhteisöistä, joihin valtaosa kansasta kuului. Siirtomaa-aikana yanoiksi alettiin

kutsua kaikkia espanjalaisten tai johtavien intiaanien henkilökohtaisessa palveluksessa olevia

intiaaneja, ja nimitys levisi myös Perun ulkopuolelle. Ladinoiksi puolestaan kutsuttiin

espanjalaistuneita intiaaneja.

Nathan Wachtelin mukaan yanojen määrän kasvu selittyy osittain sillä, että korkean kuolleisuuden

vuoksi yhteisöt hajosivat ja moni intiaani joutui erilleen yhteisöstään. Toisaalta espanjalaiset

mielellään hankkivat intiaaneja palvelukseensa, sillä se kertoi heidän korkeasta statuksestaan.

Osaltaan syynä oli Wachtelin mukaan kuitenkin myös se, että yanan asema oli monessa suhteessa

muita intiaaneja parempi. Heillä oli vapautus veroista ja työvelvollisuudesta, oikeus omistaa ja

käydä kauppaa sekä jäsenyys kristillisessä yhteisössä, mistä syystä monet intiaanit tietoisesti

pyrkivät yanan asemaan. Toisaalta yanat eivät saaneet viljellä maata, mikä sai osan heistä katumaan

päätöstään ja pyrkimään pois tästä asemasta.97

Myös Hinojosan määräyksissä mainitaan yanat ja ladinot useaan kertaan. Heidät rinnastetaan

espanjalaisiin, mustiin orjiin sekä mestitseihin. Kaikkia näitä ryhmiä kiellettiin käyttämästä

intiaaniväestöä hyväkseen tai kohtelemasta näitä huonosti. Myös yanoja ja ladinoita oli hyvin usein

syytetty muun muassa intiaanien murhista ja heidän omaisuuden ryöstämisestä.98 He olivat siis

selvästi erkaantuneet muista intiaaneista, eivätkä enää kokeneet kuuluvansa näihin.

On hyvin mielenkiintoista, että myös mustia orjia kiellettiin käyttämästä hyväkseen intiaaneja.

Määräys osoittaa, että tällaista tapahtui, koska muuten sitä ei olisi tarvinnut kieltää. Tämä viittaisi

siihen, että mustat olivat vahvemmassa asemassa kuin intiaanit yhteiskunnassa, mikä on melko

yllättävää. Määräyksessä ei tarkemmin eritellä eri orjaryhmiä, mutta voisi olettaa, että kyse oli

kotiorjista tai viljelmillä työskentelevistä orjista. On vaikea uskoa, että kaivoksilla työskennelleet

orjat olisivat olleet sellaisessa asemassa, jossa he olisivat päässeet käyttämään hyväkseen

alkuperäisväestöä.

97 Wachtel 1977, 131—136.
98 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 99v–100r.
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Alueen alkuperäisväestön näkökulmasta valloitus johti katastrofiin. Heidän mahdollisuutensa

perinteisten elinkeinojensa harjoittamiseen heikkenivät, sillä maa jaettiin ja sitä hyödynnettiin

täysin valloittajien ehdoilla. Intiaanien tarpeista huolehtiminen oli espanjalaissiirtolaisille

toissijaista. Tämän lisäksi intiaanit menettivät perinteisen vapautensa, ja joutuivat orjuutettuina

työskentelemään uusien vallanpitäjien hyväksi. Väsymys ja välinpitämättömyys esimerkiksi

uskontoon liittyvissä asioissa sekä korkea kuolleisuus eivät ole mitenkään yllättäviä tätä taustaa

vasten.

Myös Popayánin ja Calin intiaaniyhteisöt kokivat valtavan muutoksen valloituksen jälkeen.

Vapaudessa eläneet ja suhteelliseen tasavertaisuuteen, sekä kehittymättömään työnjakoon tottuneet

intiaanit joutuivat alistettuun asemaan ja käytännössä orjuuteen. On kuitenkin turhaa romantisoida

liikaa valloitusta edeltäneitä intiaaniyhteiskuntia maalaten niistä rauhanomaisia paratiiseja

valloitusta seuranneen helvetin vastapainoksi.

Myös valloitusta ennen oli kriisejä ja konflikteja, sotia ja myös ihmissyöntiä. Viimeksi mainittu on

ilmeisesti ollut enimmäkseen symbolista. Taistelussa kuolleen vihollisen lihasta on syöty pala

tämän voiman saamiseksi. Espanjalainen kronikoitsija Cieza de Leon kuvaakin Popayánin

intiaaneja hyvin sotaisiksi ja verenhimoisiksi, mutta tähän kuvaan on varmasti vaikuttanut

kannibalismin aiheuttama vastenmielisyys ja järkytys99

Hyvä on muistaa myös, että kaikkien intiaanien tilanne valloituksen jälkeen ei ollut identtinen.

uuteen järjestelmään nopeimmin sopeutuneet saattoivat hyödyntää tilannetta ja parantaa

henkilökohtaista asemaansa muihin intiaaneihin nähden. Selvää kuitenkin on, että kokonaisuudessa

intiaanien elämä muuttui huonompaan suuntaan. Yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus olivat olleet

intiaaniväestölle hyvin tärkeitä voimavaroja niin Popayánissa kuin muuallakin. Espanjalaiset toivat

mukanaan täysin erilaisen järjestelmän ja pyrkivät pakottamaan intiaanit omaksumaan sen, mikä

aiheutti syvän kriisin intiaanien yhteisöissä.

99 Ks. Llanos Vargas 1981, 67–76.
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4. Intiaanin paikka yhteiskunnassa

4.1. Siirtomaaisäntien asenteet ja teot

Intiaanien asema oli asia, joka jakoi espanjalaisia hyvin vahvasti. Erityisesti pappien ja siirtolaisten

puheista voi erottaa selvästi kaksi toisistaan täysin poikkeavaa diskurssia. Intiaaneja puolustavat

kirkonmiehet puhuivat näiden kurjuudesta, köyhyydestä ja huonosta kohtelusta, kun taas siirtolaiset

väittivät näiden olevan onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. Kummallakin oli omat intressinsä

intiaanien suhteen, ja he pyrkivät varmistamaan näiden intressien toteutumisen. Näiden kahden

ääripään väliin mahtuu vielä kolmaskin diskurssi, eli kruunun ja tämän virkamiesten ajatukset.

Hyvän esimerkin näistä kolmesta toisistaan poikkeavasta käsityksestä antavat piispa Agustín,

Francisco Belalcázar sekä Pedro de Hinojosa.

Aiheesta oli käyty kiihkeätä debattia Espanjassa ja Amerikassa koko 1500-luvun ajan. Viime

kädessä väittely kulminoitui intiaanien ihmisyyden asteeseen. Olivatko he samanlaisia kuin

eurooppalaiset, vai olivatko he alempiarvoisia? Intiaanien vapautta puolustavien mukaan he olivat

rationaalisia olentoja, ja ihmisiä kuten eurooppalaisetkin. He tarvitsivat ehkä holhousta ainakin

siihen asti, että he olivat omaksuneet kristinuskon, mutta heitä ei saanut orjuuttaa. Vastapuoli

puolestaan kannatti oppia intiaanien luonnollisesta orjuudesta. Heidän mielestään ihmiskunta oli

luonteeltaan hierarkkinen, ja toisten tehtävä oli johtaa, toisten palvella. Intiaanit olivat heille

pysyvästi alempiarvoisia.100

Vuonna 1569, jolloin Hinojosa teki tarkastustaan, intiaanien vapautta puolustava kanta oli jo

päässyt voitolle Espanjan yliopistoissa, ja niin Espanjan kruunu kuin paavikin olivat sen

omaksuneet. Kruunun näkemys intiaaneista ja heidän oikeudenmukaisesta kohtelusta tulee hyvin

esiin vuoden 1542 Uusissa laeissa, joiden mukaan

[…] meidän ensisijainen tavoitteemme on aina ollut ja on intiaanien säilyttäminen ja
lisääminen ja se, että heitä ohjataan ja opetetaan meidän pyhään katoliseen
uskontoomme liittyvissä asioissa ja että heitä kohdellaan hyvin vapaina miehinä ja
meidän vasalleinamme kuten he ovat […]101

100 Intiaanien asemaa koskevasta debatista ks. Esim. Bakewell 1997, 142–143.
101 ”[…] nuestro principal yntento y voluntad siempre ha sido y es de la conseruacion y agmento de los yndios y que

sean ynstruidos y enseñados en las cosas de nuestra sancta fee catholica y bien tratados como personas libres y
vasallos nuestros como lo son […]”. Kuninkaallinen käskykirje, Barcelona 20.11.1542, teoksessa Las leyes Nuevas y
su promulgación en la Nueva Granada (1542–1550).
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Tavalliset espanjalaissiirtolaiset eivät ajatusta kuitenkaan olleet omaksuneet, joten

ruohonjuuritasolla väittely jatkui vielä pitkään. Eikä siellä ollut kyse pelkästä oppineesta

keskustelusta, vaan myös käytännön toimista. Tämä onkin hyvä huomioida, sillä usein

käsityksemme menneisyyden ihmisten ajatuksista perustuvat juuri muutamien kouluja käyneiden

ihmisten ajatteluun, vaikka ne harvoin edustavat koko väestön näkemyksiä. Eri osapuolten

mielipiteet intiaanien asemasta tietenkin vaikuttivat myös heidän tulkintoihinsa intiaanien

konkreettisesta tilanteesta. Tämä on muistettava lähteitä luettaessa.

Piispa Agustín, kuten hänen edeltäjänsä Juan del Valle, kuului Bartolomé de las Casasin

kannattajiin, ja tämä vaikutti molempien toimintaan Popayánissa. Agustín maalasi hyvin synkän

kuvan Calin intiaanien elämästä. Hän totesi näiden ollen vielä huonommassa asemassa kuin

intiaanit muualla. He joutuivat tekemään valtavasti työtä ilman korvausta, ja kun joku heistä

sairastui tai kuoli työtaakan alla, muut joutuivat tekemään entistä enemmän. Piispan mukaan

espanjalaiset käyttivät intiaaneja kaikissa mahdollisissa töissä, koska he olivat käytännössä ilmaista

työvoimaa.102

Piispa Agustín vieraili omien sanojensa mukaan usein intiaanikylissä, ja tunsi intiaanien tilanteen

hyvin. Hän kuitenkin toisti kuulustelussa eräitä tyypillisiä intiaanienpuolustajien käsityksiä näistä.

Hän totesi esimerkiksi näiden olevan uskollista kansaa, joilla ei ollut lainkaan paheita.103 Tämä

liittyy aikakaudella yleiseen myyttiin intiaaneista hyveellisenä ja turmeltumattomana, mutta hiukan

yksinkertaisena ja sivistymättömänä kansana, josta kehittyi myöhemmin valistusaikana syntynyt

jalon villin myytti. Huolimatta tästä hiukan asenteellisesta koristelusta näyttää kuitenkin selvältä,

että piispa Augustin tunsi intiaanit hyvin ja tiesi mistä puhui.

Espanjalaissiirtolaisten näkemys intiaanien tilanteesta poikkesi huomattavasti edellä kerrotusta.

Siirtolaisten puolesta puhuneen encomenderojen johtohahmo Francisco de Belalcázarin mukaan

intiaaneja kohdeltiin hyvin ja he olivat tyytyväisiä asemaansa. Hän väitti jopa intiaanien määrän

olevan nousussa.104 Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, kuten väestötilastoista voidaan selvästi

nähdä.

102 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 20v–21r.
103 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 16r–17r.
104 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 6v.
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Encomenderot eivät kuitenkaan olleet mikään yhtenäinen ryhmä. Gonzalo Zambrano oli huolissaan

siitä, että intiaaneille maksetaan liian vähän palkkaa heidän tekemistään töistä ja myymistään

tuotteista. Hänestä olisikin selvintä määrätä kiinteät hinnat ja palkat. Tämäkään encomendero ei

kuitenkaan näytä uskovan intiaanien tasaveroisuuteen, sillä hänen asenteensa on melko holhoava.

Tästä osoituksena on näkemys, jonka mukaan intiaanien siirto vuorilta kaupunkien läheisyyteen on

näille itselleen parhaaksi, sillä se helpottaa heidän opastamistaan ja pelastamistaan.105

Encomenderojen sävy kuulusteluissa oli kauttaaltaan melko sovitteleva. He useimmiten kannattivat

ajatusta siitä, että intiaaneille tulisi maksaa heidän tekemistään töistä, ja että näitä tulisi opastaa

uskonkysymyksissä. Ehkä osa heistä olikin tosissaan, mutta useimmiten kyse lienee jostakin

muusta. Encomenderot tiesivät kruunun näkemyksen asiasta, eikä heidän kannattanut tämän

edustajan edessä vaatia oikeutta orjuuttaa intiaaneja miten tahtoivat. Parempi oli esittää haluavansa

tehdä oikeutta myös intiaaneille, jotta kruunun edustajat eivät puuttuisi asioihin liikaa.

Esimerkiksi Juan Pablo Quintero Calin kaupungista, jolla oli encomienda vuoristossa, kertoi

intiaanien olevan niin ystävällisiä ja hyväntahtoisia, että nämä mielellään työskentelivät

espanjalaisten hyväksi.106 Taustalla oli edellä mainittu siirtomaaisäntien näkemys intiaaneista

hiukan lapsenomaisina ihmisinä, mutta samalla encomendero yritti vakuuttaa Hinojosan, että

intiaaneja ei suinkaan pakotettu töihin, vaan nämä tekivät sen mielellään. Vastaavia esimerkkejä on

runsaasti. Intiaanit tuskin olivat kuitenkaan niin palvelualttiita kuin Quintero väitti.

Espanjan kruunu piti tiukasti kiinni siitä, että intiaanit olivat vapaita miehiä. Heillä oli velvollisuus

maksaa veronsa ja työskennellä, mutta he eivät olleet orjia. Heidän tuli suorittaa määrätyt maksut

encomenderoille sekä mita-palvelunsa, mutta mitään muuta työvelvollisuutta heillä ei kuitenkaan

lakien mukaan ollut. Myös encomenderoilla oli velvollisuuksista intiaanejaan kohtaan. Eräs näistä

oli valvoa, että näitä kohdeltiin hyvin ja lakien mukaan, ja että näiden vapautta ei estettäisi millään

tavalla. Tätä he eivät kuitenkaan tehneet, vaikka heitä siitä muistutettiin jatkuvasti.107

Hinojosa moitti encomenderoja hyvin ankarasti siitä, että nämä olivat alistaneet intiaanit niin lujasti

oman valtansa alle ja tehneet näistä vasallejaan. Tämä oli täysin vastoin sitä vapautta, jonka sekä

105 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 34v.–37v.
106 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 62v.
107 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 98v.
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Jumala että kuningas olivat intiaaneille antaneet.108 On mielenkiintoista, että Hinojosa korostaa

juuri intiaanien vapauden jumalallista alkuperää. He eivät olleet luonnollisia orjia, jotka Jumala oli

asettanut espanjalaisten alapuolelle, vaan luonnostaan vapaita Jumalan lapsia.

Toisaalta myöskään kruunulle intiaanit eivät olleet täysivaltaisia ihmisiä, vaan he tarvitsivat

holhousta. Tästä kertoo esimerkiksi energia, joka uhrattiin näiden käännytykseen, jota perusteltiin

juuri intiaanien omalla parhaalla. Käännytyksen kautta he saisivat pelastuksen ja tulisivat

sivistyksen piiriin. Toisaalta myös intiaanien siirtäminen vuorilta kaupunkien läheisyyteen kertoo

tästä samasta asenteesta.

Kysyessään eräältä intiaanitodistajilta heille sopivasta verosta Pedro de Hinojosa johdatti aiheeseen

näin:

[Todistajalta] kysyttiin, kuinka paljon hän uskoo että mainitut intiaanit pystyvät
maksamaan mainituille encomenderoilleen suhteessa maan laatuun ja viljelmiin, joita
heillä on tai voi olla siten, että se on tarkoituksenmukaista, ja että he voivat sen tehdä
pienimmällä työllä ja pienimmässä ajassa siten, että heille jää aikaa tulla opetetuksi ja
ohjatuiksi ja koulutetuiksi meidän pyhässä katolisessa uskossamme heidän
käännyttämisekseen, ja että he voivat ruokkia itsensä, vaimonsa ja lapsensa sekä hoitaa
sairautensa[…]109

Viranomaisia siis kiinnosti eniten se, että intiaanien kaikki aika ei menisi verojen maksuun,

vaan aikaa jäisi myös elannon hankkimiseen ja erityisesti uskonnon opetteluun. Intiaanien

levosta ei mainita sanallakaan. Intiaanien vapaus ei tarkoittanut vapautta päättää itse omasta

ajankäytöstään, sillä tästä siirtomaaisännät halusivat määrätä. Kun kaikki aika meni

työnteossa ja uskonnon opiskelussa, aikaa esimerkiksi kapinoinnin suunnitteluun jäisi

vähemmän.

Joka tapauksessa kruunun virkamiehet pyrkivät parhaansa mukaan kitkemään järjestelmää, joka

sorti ja riisti intiaaneja. Pedro de Hinojosan lisäksi muut alueella 1500-luvulla vierailleet visitadorit

antoivat määräyksiä intiaanien pakkotyön lopettamiseksi, mutta niiden vaikutukset jäivät

108 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 78v.
109 “[…]fuese preguntado que le parece que podran pagar de tributo los dichos indios al dicho su encomendero
conforme a la calidad de la tierra y a las granjerías que tienen o pueden tener de manera que sea comodo e que lo
puedan sacar a su menos trabajo y en menos tiempo que dando les tiempo para ser doctrinados e instruidos y
enseñados en las cosas de nuestra santa fe catolica e de su conversion y para se alimentar ellos y sus mugeres y hijos y
curarse de sus enfermedades[…]”, AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 66r.
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rajallisiksi. Keskusvalta oli kaukana, ja siirtolaiset noudattivat vain niitä lakeja, jotka hyödyttivät

heitä itseään.110

Pedro de Hinojosa oli paikalla kruunun edustajana, ja pyrki panemaan kruunun antamat lait

toimeen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hän oli kiinnostunut asiasta muutenkin kuin viran puolesta.

Hän paneutui tehtäväänsä hyvin huolellisesti, ja yritti päättäväisesti kitkeä espanjalaisten

väärinkäytökset. Hinojosan suhteet paikallisiin encomenderoihin olivat selvästi tulehtuneet.

Erilaiset näkemykset kertovat eri tahojen erilaisista intresseistä. Espanjalaiset siirtolaiset lähtivät

Amerikkaan mielessään rikastuminen. He halusivat vapautua työnteosta, sekä hankkia vaurautta ja

arvovaltaa. Espanja oli vahvasti maatalousyhteiskunta, jossa oli hyvin vähän porvaristoa. Lisäksi

syntyperä määritti jokaisen aseman yhteiskunnassa, ja sosiaalinen nousu oli mahdollista ainoastaan

sodissa kunnostautumalla. Ihanteena oli kuitenkin kaupunki-ihminen, joka omisti maata, mutta ei

itse joutunut sitä muokkaamaan.111 Juuri tätä ihannetta siirtolaiset lähtivät tavoittelemaan

Amerikkaan, sillä se ei ollut emämaassa mahdollista, ja intiaanien tarjoama ilmainen työvoima oli

keino sen saavuttamiseksi. Siirtomaihin lähtijät olivat usein alemmista yhteiskuntaluokista olevia

kunnianhimoisia miehiä, jotka pyrkivät parantamaan sosiaalista asemaansa.

Toisaalta kruunukaan ei varmasti puolustanut intiaanien oikeuksia pelkkää hyvyyttään, vaan

alkuperäisväestön pelastaminen sukupuutolta oli sen omien intressien mukaista. Demografinen

katastrofi, joka Amerikan valloitusta seurasi, oli selvästi nähtävissä jo hyvin varhaisessa vaiheessa,

eikä varmasti jäänyt kruunun edustajilta huomaamatta. Voisi olettaa kruunun ymmärtäneen asian

laajemmat yhteydet paremmin kuin vain omaa henkilökohtaista voittoa ajaneet siirtolaiset, ja

epäilemättä kruunu oli huolissaan työvoiman riittävyydestä siirtomaissaan.

Kirkon rooli Amerikan valloituksessa oli hyvin ristiriitainen. Kirkollinen ja maallinen valta kulkivat

Amerikassa käsi kädessä, ja valloitus ja käännyttäminen liittyivät usein toisiinsa. Intiaanien

kannalta papeilla ja sotilailla ei usein ollutkaan mitään eroa. Toisaalta juuri kirkon piiristä nousivat

voimakkaimmat intiaanien puolustajat, jotka olivat valmiita uhmaamaan kaikkia vallanpitäjiä

näiden puolustamiseksi. Hekään eivät kuitenkaan kyseenalaistaneet itse käännytyksen oikeutta.112

110 Calero 1997, 134–139.
111 Burkholder & Johnson 2001, 28–30; Valtonen 2001, 39.
112 Vuola 1992, 132–137; Bakewell 1997, 129.
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Juuri kirkonmiehet toivat jatkuvasti esiin intiaanien huonoa kohtelua ja muita laittomuuksia joihin

espanjalaisväestö syyllistyi toistuvasti, ja puolustivat intiaaneja vääryyksiä vastaan. On kuitenkin

huomionarvoista, että juuri intiaanien puolustajat vaativat innokkaimmin heidän käännyttämistään

ja vanhoista jumalista luopumista. Itse he eivät tässä toki nähneet mitään väärää, vaan he katsoivat

tekevänsä hyvää auttaessaan intiaaneja pelastumaan ikuiselta kadotukselta. Ajatus uskontojen

välisestä tasa-arvosta oli 1500-luvun espanjalaiselle vieras, eikä kenellekään tullut mieleenkään

kyseenalaistaa käännytystä.

Vaikka ainakin osa kirkonmiehistä varmasti täysin vilpittömästi uskoivat asiaansa, heillä oli toki

myös itsekkäitä motiiveja. Piispa Agustín esimerkiksi oli hyvin tietoinen intiaanien maksamien

kymmenysten merkityksestä kirkolle.113 He halusivat vaurautta ja vaikutusvaltaa, jota ei saataisi

ilman veroja maksavaa intiaaniväestöä. Toisaalta uusien sielujen käännyttäminen oli jo sinänsä

tärkeää katolisen kirkon käydessä kahden rintaman sotaa toisaalta islamia ja toisaalta

uskonpuhdistusta vastaan.

Riippumatta siitä, mitä näkemystä he edustivat, kaikkien espanjalaisten suhtautuminen intiaaneihin

oli alentuva. He olivat joko työvoimaa, jota saattoi surutta riistää, tai sivistymättömiä pakanoita,

jotka tuli opettaa kristittyjen tavoille. Espanjalaisten näkökulmasta sivistyksen tuominen oli toki

intiaanien itsensä parhaaksi, mutta viime kädessä alkuperäisväestön tarpeet olivat aina toissijaisia

valloittajien etuihin nähden. Intiaanin paikka oli siirtomaayhteiskunnassa aina espanjalaisten

alapuolella.

Mitä sitten intiaanit itse ajattelivat asemastaan? Suoraa vastausta emme voi saada, mutta joitain

päätelmiä on mahdollista tehdä. Taistelu vallasta siirtolaisten, kruunun ja kirkon välillä kävi

kiivaana, ja intiaanit pyrkivät luovimaan parhaansa mukaan. Piispa Agustín kertoi eräästä

tapauksesta, joka havainnollistaa tilannetta. Hän oli ollut Guanbian kylässä saarnaamassa eräänä

pääsiäisenä, ja kertonut intiaaneille, että näiden encomendero Don Francisco de Belalcázar ei ollut

näiden isäntä, vaan näiden isäntiä olivat kuningas ja Jumala. Yksi intiaaneista nousi, ja

[…] monien edessä sanoi, että ei pitänyt sanoa noin intiaaneille, ja kun todistaja [piispa]
sanoi, että tämä oli totuus, ja että heille piti kertoa, että oli yksi Jumala ja yksi kuningas,
ja että tämän julistamatta jättäminen oli vastoin uskontoamme, [hän] sanoi heille

113 Ks. luku 5.3.



46

monien edessä, että todistaja [piispa] oli se, joka puhui kerettiläisyyksiä […] ja että ei
ole muuta heidän välissään kuin mitä heidän isäntänsä heille sanoo […]114

Piispan mukaan tämä johtui pelosta, jota intiaanit tunsivat isäntäänsä kohtaan. Tämä teetti näillä

valtavasti töitä, ja rankaisi ankarasti kaikesta tottelemattomuudesta, eivätkä intiaanit uskaltaneet

vastustaa tätä. Siitä syystä heitä pelotti myös puhe siitä, että Belalcázar ei olisikaan heidän

todellinen isäntänsä.115

Tämä voidaan nähdä myös järkevänä taktiikkana intiaanien puolelta. Sebastian de Belalcázar oli

alueen mahtimies, jolla oli todellisuudessa enemmän valtaa kuin kuninkaan tai kirkon edustajilla.

Intiaanien kannalta ei olisi ollut järkevää avoimesti asettua tätä vastaan, vaikka hän kohtelisikin

intiaaneja huonosti. Tämä voisi myöhemmin kostautua ankarina rangaistuksina kun esivallan silmä

vältti.

Intiaanit eivät kuitenkaan suinkaan aina vain sävyisästi alistuneet encomenderonsa vallan alle. Itse

asiassa he vastustivat näitä joskus hyvinkin pelottomasti. Vastarinta oli kuitenkin yleensä hyvin

rajoitettua, ja tarkoituksena oli saavuttaa tietty päämäärä. Intiaanin paikka yhteiskunnassa asetti

rajat heidän toiminnalleen. Näiden rajojen sisällä he pystyivät toimimaan parantaakseen asemaansa,

mutta itse järjestelmää Amerikan alkuperäisväestö ei yleensä ainakaan julkisesti kiistänyt. Tämä

saattaa kuitenkin enemmän johtua resurssien kuin halujen puutteesta. Niinpä intiaaniväestö

hyväksyi asemansa yhteiskunnassa, kunhan se koki tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti.116

4.2. Taistelu uskonnosta

Intiaanien käännytys kristinuskoon oli Espanjan kruunulle erittäin tärkeää. Paavi Aleksanteri VI

antoi pian Amerikan löytymisen jälkeen kolmella erillisellä bullalla Espanjan hallitsijoille

omistusoikeuden vallattuihin maihin, mutta samalla myös oikeuden ja velvollisuuden julistaa niissä

evankeliumia. Espanjan kruunu sai oikeuden muun muassa nimittää piispat ja ylemmät papit sekä

kerätä kymmenykset valloittamillaan alueilla. Tätä täydensi vielä paavi Julius II:n bulla Universalis

114 ”[…]  delante de muchos dixo que no avia de dezir esto a los yndios e diziendo este testigo que esta hera la verdad e
se les avia de dezir que hay un dios e un rrey e que de no declararles esto que hera contra nuestra fee le dixo delante de
muchos que el testigo hera el que dezia las herexias […]e que no hay otra cosa entre ellos sino que sus amos les dizen
[…]”, AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 25r.
115 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 25v.
116 Intiaanien vastarinnasta lisää luvussa 6.2.
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Ecclesiae vuonna 1508, joka luovutti Espanjan hallitsijoille universaalin isännyyden uuden

mantereen kirkollisissa asioissa.117

Espanjan kruunulla oli siis sekä maallinen että hengellinen valta Amerikan mantereella, mikä oli

hyvin poikkeuksellista katolisissa maissa. Tästä oikeudesta käytetään nimitystä Real patronato de

las Indias. Espanjan kuninkaalliset myös suhtautuivat lähetystehtäväänsä hyvin vakavasti, sillä he

pitivät itseään katolisen uskon esitaistelijoina. He pitivät Real patronatoa kruununsa kalleimpana ja

kirkkaimpana kivenä, kaikista kuninkaallisista oikeuksistaan arvokkaimpana.118 Espanjalaisille

viranomaisille olikin hyvin tärkeää, että intiaanit käännytettäisiin kristinuskoon. Tämä näkyy hyvin

siinä, miten merkittävänä kysymyksenä Hinojosan tarkastusmatkassa pidettiin sitä, että intiaaneille

jäisi työnteon ohella riittävästi aikaa kristinuskon opetteluun.

Visitansa yhteydessä antamissaan määräyksissä Pedro de Hinojosa totesi, että intiaanien käännytys

kristinuskoon oli espanjalaisten ensisijainen ja tärkein tehtävä, josta encomenderojen oli

huolehdittava vastineeksi veroista, joita he keräsivät intiaaneilta. Nämä eivät kuitenkaan ottaneet

määräystä kovin vakavasti, eivätkä pitäneet käännytystyötä kovin tärkeänä. He jättivät hyvin usein

tällaiset määräykset huomioimatta.119 Encomenderoja eivät kiinnostaneet niinkään intiaanien sielut

kuin heidän työpanoksensa. Usein espanjalaissiirtolaiset itse asiassa suhtautuivat vihamielisesti

intiaanien käännytykseen, sillä he pelkäsivät sen vaikeuttavan näiden hyväksikäyttöä.

Hinojosa määräsikin, että

[…] yksikään encomendero tai muu henkilö […] älköön uskaltako estää tai häiritä,
pappeja tai munkkeja, joiden täytyy tehdä mainittujen alkuasukkaiden käännytystyötä ja
suoraan tai epäsuorasti asettaa heille mitään esteitä ja vastuksia, eikä myöskään
alkuasukkaille, jotka menevät sitä kuulemaan ja oppimaan […]120

Erityisen heikko tilanne käännytyksen osalta oli Calissa, jossa Hinojosa määräsi, että jokaisen

intiaanin vuotuisesta verosta oli annettava puoli pesoa erikseen tarkoitusta varten nimetyn henkilön

117 Vuola 1992, 130.
118 Vuola 1992, 131.
119 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 96r.; AGI, justicia, leg. 639, n. 3, fol. 83v.
120 ”[…] ningún encomendero ni otra persona […] sea osado de ynpedir e estoruar a que los clérigos y religiosos que
an de hazerla dotrina de las dichas naturales e directa ni yndirectamente se les ponga ostaculo ni impedimento alguno
ni a los dichos naturales para que la vayan al oyr y aprender […], AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 100v.
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haltuun, ja käytettävä intiaanien käännytykseen. Tämä oli visitadorista välttämätöntä, sillä

encomenderot eivät asiasta huolehtineet.121

Hinojosan yhteenvedon mukaan Popayánin tuomiokunnan kylissä asui 1671 kastamatonta intiaania,

mutta laskettuani yhteen jokaisen kylän kohdalla ilmoitetun käännyttämättömien määrän sain

tulokseksi 1 718. Joka tapauksessa vajaat kymmenen prosenttia intiaaneista oli kastamattomia

ennen visitaa, mutta monet näistä kastettiin väestölaskennan yhteydessä. määrä kuitenkin vaihteli

hyvinkin paljon eri kylissä.122 Calin tuomiokunnasta ei vastaavaa laskelmaa ole.

Eräissä kylissä jopa yli puolet väestöstä oli kastamattomia, toisissa näitä ei ollut ollenkaan. Voisi

olettaa, että kylissä, jotka olivat enemmän tekemisissä espanjalaisten kanssa, olisi vähemmän

kastamattomia. Tätä tukee ainakin se, että neljästä farmista kahdessa kaikki intiaanit oli kastettu,

yhdessä oli yksi kastamaton ja yhdessä kahdeksan. Farmien yhteydessähän asui myös espanjalaisia,

joten niiden asukkaat olivat näiden kanssa läheisemmässä kosketuksessa.

Edelliseen viittaa myös se, että esimerkiksi Jamonabin, Hibion, Tunquiman, Piaman, La Salin ja

Jenjelean kylissä, jotka sijaitsivat rikkaiden kultakaivosten läheisyydessä, oli suhteellisen vähän

kastamattomia. Sen sijaan esimerkiksi Peximbio, Junjula, Andio, Xibio sekä Pijavaro sijaitsivat

syrjemmässä kaivoksista, ja niissä kastamattomien määrä oli suhteellisen suuri. Kaivoksilla asui

myös espanjalaisia, joten kohtaamisia oli enemmän kuin kauempana kaivoksista asuvilla. Aivan

yksi yhteen tämä ei kuitenkaan mene, sillä Tinbion kylä sijaitsi kaukana kaivoksilta, mutta siellä oli

vain yksi kastamaton.123

Näyttää siltä, että isoimmissa kylissä on suhteellisesti hieman enemmän kastamattomia kuin

pienissä. Isompien kylien oli varmasti helpompi vastustaa espanjalaisten käännytyspyrkimyksiä

kuin pienempien. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, vaan poikkeuksiakin oli. Esimerkiksi

edellä mainitussa Tinbion kylässä asui 750 intiaania, joista siis vain yksi ei ollut kääntynyt

kristinuskoon. Toisaalta 27 asukkaan Mestalen kylässä oli 24 kastamatonta. Kylän koolla siis on

saattanut olla merkitystä, mutta se ei yksinään riitä selitykseksi.

121 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 79v.
122 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 119v.–124v.
123 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 62v.–67v., 71v.–77r. Liitteessä 1 on merkitty kaikkien kylien asukasluvut
sekä kastamattomien määrä ja osuus väestöstä.
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Myös encomenderolla lienee ollut merkitystä. Erityisen huomionarvoista on, että Popayánin

suurimman encomenderon, alueen valloittajan pojan Francisco de Belalcázarin encomiendaan

kuului 3 775 intiaania, joista 991 oli kastamattomia visitan aikaan. Kastamattomia oli siis reilu

neljännes väestöstä, mikä on paljon suurempi osuus kuin muualla Popayánissa. Toisaalta yli puolet

tuomiokunnan kastamattomista kuului Belalcázarin encomiendaan, vaikka sen kokonaisväkiluku

vastasi vain reilua viidennestä koko alueen väkiluvusta. Samoin esimerkiksi Gonzalo Zambranon

754 intiaanista 100 oli kastamattomia. Sen sijaan esimerkiksi tuomiokunnan neljänneksi suurimman

encomenderon Francisco de Mosqueran 1 821 intiaanista vain 50 oli kastamattomia. Ero on siis

huima. Vielä selvemmin tämä näkyy siitä, että 3 kruunun alla olevassa kylässä oli yhteensä vain

yksi kastamaton 715 intiaanista, sillä niissä asiasta huolehdittiin paremmin. 124 Mielenkiintoista olisi

tietää, kuka tuo kastamaton oli ja miten hän oli välttynyt kasteelta, mutta sitä lähteet eivät kerro.

Kertooko tämä Belalcázarin välinpitämättömästä tai jopa vihamielisestä asenteesta intiaanien

käännyttämiseen? Toisaalta hänen omistamallaan farmilla oli vain yksi kastamaton yhteensä 230

intiaanista, joten varsinaisesta vastustuksesta ei liene ollut kysymys. Sen sijaan näyttää siltä, että

Belalcázar ei ollut valmis juuri panostamaan käännytykseen, sillä hänen encomiendallaan oli

ainoastaan yksi pappi opettamassa kristinuskoa lähes 4 000 intiaanille. Itse hän oli sitä mieltä, että

intiaanien käännytys sujui hyvin.125

On kuitenkin mielenkiintoista pohtia johtuiko käännynnäisten vähyys ainoastaan encomenderon

saamattomuudesta. Mikäli intiaanit olisivat olleet innokkaita kääntymään, varmasti he olisivat sen

tehneet. Ehkä Belalcázarin encomienda kertoo nimenomaan intiaanien haluttomuudesta ottaa kaste,

ellei siihen painostettu. Ryhmäpaineen merkitys on myös huomioitava. Pakanana säilyminen oli

helpompaa, kun muutkin kyläläiset tekivät niin. Epäilemättä myös caciquen esimerkki oli tärkeä,

sillä heitä kunnioitettiin suuresti.

Intiaaniväestön suuri enemmistö oli kuitenkin kastettuja ja siten ainakin nimellisesti kristittyjä.

Usein intiaaneilla ei välttämättä ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kaste, mutta se, että joukossa oli

myös kastamattomia osoittaa, että heillä oli ainakin hiukan liikkumavaraa. Kääntyminen oli

kuitenkin varmasti monella tapaa houkutteleva vaihtoehto, sillä kristinusko oli nyt vallanpitäjien

uskonto. Kasteen ottaminen saattoi taata esimerkiksi paremman kohtelun.

124 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 119v.–124v.
125 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 40r., 95v.
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Kasteen ottaminen ei kuitenkaan vielä tarkoittanut sitä, että intiaanit olisivat olleet kristittyjä myös

todellisuudessa. Intiaanit hyväksyivät paljon helpommin uskonnon ulkoiset muodot kuin sen

varsinaisen sisällön. Kristinuskon omaksuminen jäikin intiaanien keskuudessa usein hyvin

pinnalliseksi johtuen käännytystyön nopeudesta ja massakasteista. Monet intiaanien vanhojen

uskontojen piirteet jäivät elämään synnyttäen synkretistisiä tukintoja kristinuskosta. Lisäksi

Afrikasta tuodut orjat toivat paikoin vielä oman lisävärinsä. Tämä oli hyvin yleistä koko

Latinalaisessa Amerikassa, ja vaikuttaa mantereen uskonnollisiin erityispiirteisiin tänäkin

päivänä.126

Lisäksi Popayán sijaitsi rajaseudulla, ja alueen intiaanikylät olivat melko hajanaisia. Jouni

Pirttijärven mukaan Meksikossa mayojen hajallaan olevat maaseutuyhteisöt pystyivät vastustamaan

uskonnollisia ja kulttuurisia vaikutteita paremmin kuin vahvasti keskusjohtoiset atsteekit.127 Sama

pätee todennäköisesti myös Andien alueella. Onkin hyvin epätodennäköistä, että Popayánin

intiaanit olisivat laajalti omaksuneet kristinuskon vain noin 30 vuotta valloituksen jälkeen.

Jorge Gamboan mukaan aidot kääntymiset olivat 1500-luvulla hyvin harvinaisia. Käytännössä

kristittynä oleminen tarkoitti sitä, että oli saanut kasteen ja espanjalaisen nimen, mutta näiden

uusien kristittyjen ymmärrys omasta uskonnostaan oli vielä hyvin vajavaista. Usein intiaanit

jatkoivatkin monien pakanallisten uskontojen käytäntöjen harjoittamista, mahdollisesti hieman

kristinuskolla kuorrutettuna.128

Gamboa siteeraa vuodelta 1560 peräisin olevaa anonyymiä kuvausta, jonka mukaan yksikään

Uudessa Granadassa sijainneiden Tunjan ja Santa Fé de Bogotán caciqueista ei ollut kääntynyt

kristinuskoon. Kuitenkin tiedetään, että useimmat caciquet olivat ottaneet kasteen ja espanjalaisen

nimen jo hyvin pian valloituksen jälkeen.129 Kyseisen kuvauksen kirjoittanut henkilö lieneekin

tarkoittanut sitä, että yksikään intiaanipäällikkö ei harjoittanut kristinuskoa, vaan he olivat

säilyttäneet vanhat uskontonsa.

Samaan viittaavat myös omat lähteeni. Useat todistajat olivat yksimielisiä siitä, että intiaanien

käännytyksen eteen täytyi tehdä enemmän. Intiaanit eivät olleet omaksuneet kristinuskon oppeja

tyydyttävästi. Calin alcalde mayor Gaspar de Salamancan mukaan käännytystyötä ei tehty

126 Pirttijärvi, J. 1992, 156–158.
127 Pirttijärvi, j. 1992, 155.
128 Gamboa 2010, 471–473.
129 Gamboa 2010, 473–474.
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tarpeeksi, mutta encomendero Alonso de Fuenlabrada kiisti tämän. Hänen mielestään intiaaneja oli

kyllä opastettu uskonasioissa riittävästi, mutta näillä oli vaikeuksia ymmärtää näitä asioita.

Kirkonmiehet puolestaan valittivat, että encomenderot vaikeuttavat käännytystä teettämällä liikaa

työtä intiaaneilla. Näin heille ei jäänyt tarpeeksi aikaa eikä energiaa uskonnon opetteluun.130

Popayánin arkkidiakoni isä Juan kuvasi tilannetta näin:

[…] erilaiset palvelun muodot, joita mainitut encomenderot teettävät encomedadoillaan,
ovat niin monilukuiset ja moninaiset […] että siten on vaikeaa käännyttää mainittuja
intiaaneja, koska he ovat aina suorittamassa mainittuja palveluja […]131

Fuenlabradan väite siitä, että intiaanit eivät ymmärtäneet kristinuskoa, on hyvin mielenkiintoinen.

On vaikea sanoa, kuinka paljon kyse on intiaanien ymmärtämättömyydestä, ja kuinka paljon

haluttomuudesta kääntyä. Epäilemättä monilla intiaaneilla olikin vaikeuksia ymmärtää ja sisäistää

pappien opetuksia, sillä heidän maailmansa olivat niin kaukana toisistaan. Tavallista oli varmasti

myös yhdistää nämä opetukset jo olemassa oleviin uskonnollisiin järjestelmiin. Tässä mielessä

Fuenlabrada on ehkä oikeassa.

Intiaanit eivät kuitenkaan olleet niin ymmärtämättömiä kuin espanjalaiset usein kuvittelivat heidän

olevan. Kuten aiemmin on tullut selväksi, he osasivat kyllä pohtia omaa etuaan ja toimia sen

mukaisesti. Tämä kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta se ei sitä kaikille vielä nykyäänkään.

Vielä vähemmän se oli itsestään selvää 1500-luvun espanjalaisille, jotka vielä pohtivat, olivatko

intiaanit ihmisiä. Joskus espanjalaisten näkökulmasta epärationaaliselta vaikuttanut toiminta

saattoikin olla hyvin harkittua. Tästä on kuitenkin hyvin vaikea saada varmaa tietoa, sillä intiaanien

oma ääni ei juuri lähteissä kuulu.

Vihjeen intiaanien asenteesta kertoo kuitenkin Pedro de Hinojosan määräys, jossa hän toteaa

intiaanien harjoittamien pakanallisten menojen ja riittien olevan hyvin vakava uhka näiden sieluille.

Nämä riitit tapahtuivat usein caciquen johdolla tai ainakin suostumuksella.132 Hinojosan

määräyksestä päätellen kyseessä oli laajalle levinnyt ilmiö, sillä ongelmaa pidettiin suurena.

Caciquen merkitys yhteisönsä johtajana tulee jälleen esiin.

130 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 31r., 36r., 40v.–41v., 46r..
131 “[…]son tantos e tan diversos los géneros de servicios en que se fuen los dichos encomenderos de sus
encomendados […] que ansi con dificultad pueden ser dotrinados por estar siempre los dichos naturales ocupados en
los dichos servicios […]”.AGI, Justicia, leg. 639, fol. 31r.
132 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 101r.
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Popayánin intiaanit eivät olleet luopuneet vanhoista jumalistaan ja uskonnollisista menoistaan. He

kävivät kyllä kuuntelemassa pappien saarnoja kirkossa, mutta menivät tämän jälkeen palvomaan

vanhoja jumaliaan kun kirkon paimenten silmä vältti. Ei olisi lainkaan yllättävää jos he olisivat

varmuuden vuoksi rukoilleet sekä espanjalaisten Jumalaa ja pyhimyksiä, että omia vanhoja

jumaliaan. Polyteististen uskontojen harjoittajille ei yleensä tuota vaikeuksia lisätä uusia tulokkaita

omaan jumaluusjärjestelmäänsä.133

Käännytystä vaikeutti myös siirtolaisten julmuus intiaaneja kohtaan. Piispa Agustín valitti

espanjalaisten syntisyyttä, sillä se tarjosi huonon esimerkin intiaaneille ja saattoi koko uskonnon

huonoon valoon.134 Oli epäilemättä vaikea puhua Jumalan rakkaudesta, kun kyseisen Jumalan

palvojat olivat intiaanien silmissä ahneita ja raakalaismaisia valloittajia.

Vaikka käännytystä pidettiin tärkeänä, ruohonjuuritason käännytykseen oli kuitenkin nähtävästi

panostettu suhteellisen vähän. Kyse oli varmasti pitkälti rahasta. Sielunhoidosta ja kristinuskon

opettamisesta vastanneiden papit piti ruokkia ja vaatettaa, eivätkä siirtolaiset sen paremmin kuin

intiaanitkaan vaikuttaneet kovin halukkailta tekemään sitä. Herää kysymys, miksi kruunu ei itse

vastannut kustannuksista. Ehkä se ei kuitenkaan ollut valmis uhraamaan siirtomaista saamiaan

voittoja levittääkseen kristinuskoa intiaanien keskuuteen.

Tehostaakseen kristinuskon omaksumista Hinojosa jakoi Popayánin neljään kirkkoherrakuntaan,

joiden kustannukset tulivat encomenderojen maksettaviksi. Suurimmalle näistä tuli antaa 500 pesoa

ja kolmelle muulle 400 pesoa. Tällä rahalla tuli hankkia papin messupuvut sekä muut tarvittavat

varusteet. Sen sijaan pappien ruokkimisesta vastasivat intiaanit.135

Intiaanit määrättiin antamaan kylässään majailevalle papille sekä tämän hevoselle ja palvelijalle 1½

fanegaa maissia viikossa, kaksi lintua joka päivä, yksi sika kuukaudessa, sekä joka perjantai 18

kananmunaa ja kaksi naulaa kalaa.136 Mitä mahtoivat intiaanit ajatella, kun heidän piti vielä ruokkia

miestä, joka oli tullut tyrkyttämään heille vierasta uskontoa? Toisaalta usein sama mies oli heidän

tärkein liittolaisensa taistelussa huonoa kohtelua ja liiallista työtaakkaa vastaan.

133 Esimerkiksi Afrikan uskonnot osoittautuivat tässä suhteessa hyvin joustaviksi eurooppalaisten lähetystyöntekijöiden
pyrkiessä käännyttämään heitä, ks. Thornton 1998, 255–262.
134 AGI, Justicia, leg.639, n. 3, fol. 20r.
135 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 96v.–97v.
136 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 96r.
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Symbolien merkitys on uskonnossa hyvin suuri. Tämä oli otettava huomioon myös intiaaneja

käännytettäessä, ja espanjalaiset ymmärsivät tämän hyvin. Kirkon mahdin tuli näkyä sen ulkoisissa

symboleissa, jotta se tekisi vaikutuksen intiaaneihin. Kaikkiin intiaanikyliin tuli rakentaa puinen

kirkko ja sen ympärille aita, ja ne täytyi pitää puhtaina ja hienoina. Lisäksi jokaiseen kirkkoon tuli

hankkia kirkonkellot, joilla voitaisiin kutsua intiaaneja rukoilemaan. Samalla encomenderot

määrättiin hankkimaan kauniita messupukuja, joita papit voisivat pitää intiaaneille saarnatessaan.137

Tärkeää oli myös opettaa intiaanit kunnon kristittyjen tavoille. Viranomaisten oli huolehdittava, että

intiaanit eivät laiskottelisi tai kuljeskelisi toimettomana, vaan käyttäisivät aikansa työntekoon ja

maanviljelyyn. Hinojosan mukaan tämä oli yksi tärkeimmistä asioista intiaanien käännytyksen

onnistumiseksi.138 Ilmeisesti pelkona oli, että turha joutilaisuus houkuttelisi turmiollisille teille.

Tässä tulee jälleen esiin espanjalaisten ja intiaanien maailmankuvien erilaisuus. Intiaanien

näkökulmasta joutilaisuus ei suinkaan ollut yhtä paha asia kuin espanjalaisten, kuten luvussa 6

näemme.

Käännytyksen vaikeus osoittaa, että huolimatta valta-asemastaan espanjalaiset eivät voineet vain

käskeä intiaaneja kuuntelematta näitä ollenkaan. Intiaanit toimivat aktiivisesti osallistuakseen oman

asemansa määrittelyyn yhteiskunnassa, ja taatakseen itselleen niin hyvät olosuhteet kuin

mahdollista. He eivät aina hiljaisina ja vastaan sanomatta omaksuneet valloittajien mukanaan

tuomaa uskontoa ja kulttuuria, vaikka ottivatkin kasteen. Sama tulee ilmi hyvin vahvasti myös

seuraavassa luvussa, jossa käsitellään intiaanien taloudellista hyväksikäyttöä.

Intiaanien toiminnalla oli myös merkitystä. Heillä oli hallussaan keinoja, joilla he pystyivät

vaikuttamaan omaan tilanteeseensa. Yleensä valloittajat toki olivat vahvempi osapuoli, mutta

heidän oli monissa tapauksissa pakko ottaa intiaanit huomioon. He joutuivat myös huomaamaan,

että alkuperäisväestö piti kiinni itselleen tärkeistä asioista, eikä automaattisesti hyväksynyt

valloittajakulttuurin ylivertaisuutta. Toisaalta valtaosa intiaaneista oli kastettuja, joten usein he

joutuivat ainakin näennäisesti taipumaan uusien vallanpitäjien tahtoon, vaikka eivät tehneetkään sitä

täydestä sydämestään.

137 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 98r; AGI, Justicia, n. 3, fol. 84v.
138 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 96v.
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Selvää on, että valloittajien ja valloitettujen maailmankuvat olivat hyvin kaukana toisistaan, eikä

niiden yhteensovittaminen ollut helppoa. Kumpikaan osapuoli ei ymmärtänyt toista, eikä toisaalta

välttämättä halunnutkaan ymmärtää. Espanjalaisille intiaanit olivat käännytettäviä sieluja ja

työvoimaa, ja intiaaneille espanjalaiset olivat vieras valloittaja, joka oli tuhonnut perinteisen

järjestyksen. Tämä konflikti määritti pitkälti espanjalaisten ja intiaanien kohtaamisia siirtomaa-

aikana.

5. Työ, toimeentulo ja verotus

5.1. Maanomistus, maanviljely ja kaivostyö

Espanjalaisten kronikoita tutkinut Llanos Vargas toteaa, että Popayánin eri intiaaniryhmien välillä

oli kaupankäyntiä ainakin maataloustuotteilla ennen espanjalaisten valloitusta. Varsinaista

rahajärjestelmää ei kuitenkaan ollut, vaan kyse oli vaihtokaupasta, jonka avulla intiaanit saattoivat

saada käsiinsä tuotteita, joita he eivät itse pystyneet tuottamaan. Kauppaa käytiin myös erilaisilla

käsityötuotteilla, eikä vain elintarvikkeilla. Kaupankäynti oli kuitenkin melko pientä, eikä alueella

ilmeisesti ollut kehittynyt esimerkiksi kauppiaiden ammattikuntaa. Kauppasuhteet olivat lisäksi

rajoittuneet lähikyliin.139

Vähäinenkin kaupankäynti edellyttää sitä, että tuottaa joitain tuotteita enemmän kuin omaan

kulutukseen tarvitsee. Käsityötuotteiden markkinat viittaavat myös siihen, että ainakin osalla

intiaaneista jäi aikaa muuhunkin kuin vain ruuan tuottamiseen. Popayánin intiaanit eivät siis eläneet

täysin omavaraisessa kädestä suuhun -järjestelmässä, vaan alueella oli olemassa kehittyvä

markkinajärjestelmä.

Intiaanien Pedro de Hinojosan kuulusteluissa antamien vastausten perusteella voi kuitenkin päätellä,

että kaikki kylät eivät käyneet kauppaa. Esimerkiksi Capitanes-joen seudulla Popayánista länteen

sijainneiden Andion ja Guauasin intiaanit sanoivat, etteivät he osaa käydä kauppaa, vaan kaikki

viljelevät vain omiin tarpeisiin.140 Tämä tarkoittanee sitä, etteivät he olleet tottuneet kaupankäyntiin,

sillä he eivät olleet harjoittaneet sitä aikaisemmin.

139 Llanos Vargas 1981, 55–56.
140 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 74r.–74v.
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Tärkein viljelyskasvi oli maissi, kuten muuallakin Andeilla. Intiaanit pystyivät kasvattamaan sitä

jopa kolme satoa vuodessa, ja täyttivät ison osan ravinnontarpeestaan sillä. Toinen tärkeä

viljelyskasvi oli kassava. Lisäksi alueen intiaanit söivät ainakin luonnonhedelmiä, kuten ananasta,

guavaa ja avokadoa, sekä kalaa, jota Cauca-joessa on runsaasti.141 Maissin asemaa alueella vahvisti

maanpinnan korkeuden suuret vaihtelut, sillä sitä pystyy viljelemään noin 200–3100 metriä

merenpinnan yläpuolella.142

Popayánin intiaanien omien todistusten mukaan heidän alueillaan kasvoi maissia, tarhapapuja,

perunaa, bataattia, kokaa ja kassavaa. Lisäksi intiaanit kasvattivat kanoja. Siellä esiintyi myös

kultaa, josta espanjalaiset olivat hyvin kiinnostuneita. Espanjalaisia kiinnosti myös puuvilla, mutta

sitä ei Popayánin tuomiokunnan alueella paljoa kasvanut. Kuulusteltujen intiaanien mukaan he

tuottivat maataloustuotteita tarpeeksi yhteisön omaan käyttöön, mutta ylimääräistä he eivät

tuottaneet. 143 Viimeiseen väitteeseen on syytä suhtautua varauksella, sillä intiaanit epäilemättä

halusivat vähätellä asiaa pienentääkseen verotaakkaansa. Toisaalta täytyy muistaa, että

espanjalaisten vaatiessa ison osan intiaanien työn tuloksista veroina ja teettäessä näillä runsaasti

myös ylimääräistä työtä, omiin tarpeisiin viljelyyn jäi vähemmän aikaa kuin ennen.

Kaikki intiaanit eivät kuitenkaan viljelleet maata. Francisco de Caicedon encomiendaan kuuluneen

Guanbicon kylän asukas Pedro Quinti sanoi, että heillä ei ollut lainkaan viljelmiä.144 Kyseisen kylän

sijaintia ei mainita, mutta ilmeisesti se oli vuoristoseuduilla, koska alueella oli runsaasti kultaa.

Monet Popayánin vuoristojen kylät kuitenkin harjoittivat viljelyä, eikä kuulusteluissa selviä, millä

Guanbicon asukkaat elättivät itsensä ennen espanjalaisten tuloa kun kullalla ei ollut samanlaista

arvoa. Mahdollisesti he olivat metsästäjiä ja keräilijöitä.

Calissa puolestaan oli erinomaiset mahdollisuudet puuvillan viljelyyn, ja espanjalaisten mielestä

intiaanit pystyivät helposti maksamaan veronsa sillä. Kultaa alueella sen sijaan oli hyvin vähän, ja

sen hankkiminen olisi työlästä. Ruokakasveista alueella kasvoi ainakin maissia. Lisäksi laakson läpi

virtaava Cauca-joki tarjosi hyvän elinkeinon monille. Joessa oli runsaasti kalaa, ja intiaanit

ilmeisesti harjoittivat myös jonkinlaista kalanviljelyä. Kalaa riitti myös myyntiin asti, ja joillekin

141 Rodríguez Cuenca 2006, 72, 93–94
142 Llanos Vargas 1981, 15.
143 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 63r–85v.
144 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 66v.
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heimoille kalastus olikin todennäköisesti pääelinkeino, josta saatujen tulojen avulla he pystyivät

ostamaan kaiken tarpeellisen.145

Vuoristo sen sijaan oli hyvin karua ja vaikeakulkuista, eikä siellä kasvanut juuri mitään. Intiaanit

pystyivät viljelemän vähäisiä määriä maissia ruuakseen ja puuvillaa vaatteita varten, mutta

niitäkään ei ollut paljoa. Alueelta oli myös löydetty kultaa, mutta vain hyvin vähän.146

Encomendero Juan Pablo Quinteron mukaan intiaanit pystyivät kuitenkin elättämään itsensä, sillä

maissin lisäksi vuorilla kasvoi joitakin luonnonkasveja, joita intiaanit tulivat alas laaksoon

myymään ostaakseen sen, mitä eivät itse tuottaneet.147

Quinteron mukaan osa Calin vuoriston intiaaneista oli jo ennen espanjalaisten tuloa elättänyt itsensä

kuljettamalla lasteja laakson intiaanien laskuun. He olivat myös käyneet säännöllisesti meren

rannalla tekemässä suolaa ja tuoneet sitä Caliin. Quintero kertoo maaston olevan vuorilla sellaista,

että siellä ei voi kulkea hevosella ollenkaan, ja espanjalaisille siellä käveleminen on

hengenvaarallista. Intiaanit kuitenkin kulkivat siellä hyvin tottuneesti, ja olivat oppineet

hyödyntämään tätä taitoaan.148 Hankalista elinolosuhteistaan huolimatta Calin vuoriston

intiaanitkaan eivät eläneet täysin eristyksissä omavaraistaloudessa. Tämä kertoo siitä, että yhteyksiä

eri heimojen välillä oli syrjäisemmilläkin seuduilla.

Espanjalaisten käsitykset intiaanien vauraudesta poikkesivat toisistaan, ja eri näkemyksiin onkin

syytä suhtautua varauksella. Encomendero Sebastián de Belalcázarin mukaan intiaanit kulkevat

hyvin puettuina, ja ovat kylläisiä ruuasta.149 Popayánin piispa Agustín de Coruña puolestaan totesi

varsinkin Calin intiaanien olevan hyvin köyhiä ja kurjia, paljon köyhempiä kuin intiaanit, joita hän

oli nähnyt Uudessa Espanjassa (Meksikossa).150 Näillä kahdella herralla oli omat motiivinsa, jotka

vaikuttivat heidän näkemyksiinsä ja todistuksiinsa, kuten olemme huomanneet. Kumpikin varmasti

liioittelee, toinen intiaanien vaurautta, toinen köyhyyttä.

Näiden kahden ääripään välissä on esimerkiksi Calin kirkkoherra Juanin näkemys, jonka mukaan

intiaaneilla oli hyvät mahdollisuudet elättää itsensä omilla maillaan puutetta kärsimättä, mutta se

vaati kuitenkin melko paljon työtä. Tilannetta kuitenkin vaikeutti encomenderojen harjoittama

145 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 34r.–34v., 40r, 45v.–46r.
146 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 18v., 44v.-45r.
147 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 63r.
148 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 62v.
149 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 6v.
150 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 19v.
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riisto.151 Samaa sanoivat monet muutkin espanjalaistodistajat taustasta riippumatta, ja käsitys sopii

yhteen myös intiaanien omien todistusten kanssa, joten se on uskottavampi kuin piispa Agustínin tai

Sebastián de Belalcázarin väitteet.

Espanjalaiset olivat vieneet ison osan intiaanien maista jo pian valloituksen jälkeen. Valloittajat

olivat varanneet itselleen kaikkein hedelmällisimmät maat, ajaen intiaanit paikoin hyvin ahtaalle.

Osa intiaaneista oli paennut vuoristoon, mutta suurin osa oli jäänyt paikoilleen viljelemään

huomattavasti pienempää maa-aluetta. Toki maata vapautui intiaanien korkean kuolleisuuden

vuoksi, mutta siitä huolimatta elinkeinon hankkiminen vaikeutui. Espanjalaiset nimittäin ottivat

haltuunsa paitsi autioituneita alueita, myös intiaanien aktiivisessa käytössä olleita maita152

Hinojosa antoi visitansa yhteydessä määräyksen, jonka mukaan yksikään encomendero ei saanut

viljellä enempää kuin 10 fanegaa (6,44 hehtaaria) maissia. Muut siirtolaiset puolestaan saivat

viljellä ainoastaan 3 tai 4 fanegaa, riippuen perheestä.153 Tällä haluttiin taata se, että myös

intiaaneille riittäisi maata, jota viljelemällä he pystyisivät elättämään itseään.

Espanjalaisten ja intiaanien käsitykset maaomaisuudesta poikkesivat toisistaan. Intiaanit näkivät

maan kuuluvan koko yhteisölle, ja sen tarkoitus oli tarjota elanto koko yhteisön jäsenille.

Espanjalaiset puolestaan toivat mukanaan merkantilistisen kapitalistisen järjestelmän, jonka

perustana oli yksityisessä omistuksessa olevan maan tuottama taloudellinen voitto. Ajatus maan

yksityisomistuksesta ja viljelystä pääasiassa myyntiin oli Andien kansoille vieras, ja sopeutuminen

espanjalaiseen järjestelmään oli vaikeaa.154

Talousjärjestelmien erilaisuus aiheutti ristiriitoja valloittajien ja valloitettujen välille, kun intiaanit

kieltäytyivät viljelemästä espanjalaisten vaatimia kasveja selittäen, että viljelmät olivat

yhteisomistuksessa ja niiden tarkoitus oli yhteisön ruokkiminen.155 Toisaalta monet intiaanikylät

vaihtoivat viljelemiään tuotteita kultaan voidakseen maksaa sillä veronsa espanjalaisille.156 Heillä

on siis täytynyt olla ainakin jonkun verran ylijäämää.

151 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 34r.–35r.
152 Calero 1997, 103, 111.
153 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 93v.
154 Calero 1997, 111–117.
155 AGI, justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 67r.
156 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 69r.–72r.
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Ongelmia oli kuitenkin myös espanjalaisten välillä. Calin asukkaat valittivat siitä, että

encomenderot omivat intiaanit itselleen antamatta näiden työskennellä palkkaa vastaan kenellekään

toiselle siirtolaiselle vaikka nämä periaatteessa olivat vapaita. Tämän vuoksi monet työt jäivät

tekemättä, mistä syystä espanjalaiset olivat katkeria alueen encomenderoille. Siirtolaiset kuitenkin

palkkasivat usein intiaaneja tekemään erilaisia töitä ja nämä ottivat usein pestin vastaan huolimatta

siitä, että usein encomenderot pyrkivät estämään sen.157 Nämä esimerkit valottavat myös intiaanien

toimijuutta ja pyrkimystä määrätä itse omasta elämästään. He ottivat usein pestin vastaan vaikka

tiesivät encomenderonsa vastustavan sitä.

Intiaaneilla oli lain mukaan oikeus omiin maihinsa. Lähes kaikki Popayánin intiaanikylät kuuluivat

johonkin encomiendaan, ja olivat velvollisia maksamaan veroja encomenderolleen, mutta viimeksi

mainituilla ei ollut minkäänlaista omistusoikeutta intiaanien maihin. Intiaaneilla oli myös vapaus

myydä markkinoilla viljelemiään ja valmistamiaan tuotteita, eikä encomenderoilla ollut oikeutta

puuttua siihen. Hinojosa oli kuitenkin huolissaan siitä, että espanjalaiset pyrkivät huijaamaan

intiaaneja ja ostamaan näiden tuotteita liian halvalla hinnalla. Niinpä hän määräsi tuotteille kiinteät

hinnat, joita olisi noudatettava. Seuraavassa asetelmassa olevat hinnat on otettu näistä määräyksistä,

paitsi maissin hinta, joka selviää toisessa yhteydessä.158 Asetelma havainnollistaa rahan arvoa.

1 naula (460 g) kehrättyä puuvillaa 2 tomínia

1 arroba (11,5 kg) kalaa 4 pesoa

2 peltopyytä 1 tomín

1 kana 1 tomín

1 päitset 1 tomín

narupohjasandaalit 2 tomínia

1 carga (222 l) polttopuita 1 peso

1 arroba (11,5 kg) sisalia ½ pesoa

1 fanega (55,5 l) maissia 10 realia

157 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 31v.–32v., 47r.–49r., 59v.
158 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 101v: AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 19v. Siirtomaissa käytettiin kullan
yksikköä nimeltään peso de buen oro, jonka paino on noin 4,6 grammaa ja arvo 450 maravedia. Se jakautui kahdeksaan
tomíniin. Käytössä oli myös kevyempi peso de oro de tepuzque, jonka arvo oli 272 maravedia. Samanarvoinen oli
hopeinen peso de plata tai peso de a ocho, joka vastasi 8 hopeista realia. Käytössä oli myös kolmas kultaraha,
emämaassa lyöty escudo, jonka arvo oli 350 maravedia, ja paino 3,4 grammaa. Kun puhun kultapesoista, tarkoitan peso
de buen oroa.



59

Tarve määritellä kiinteät hinnat intiaanien myymille tuotteille, jotta heitä ei huijattaisi, kertoo

intiaanien ja espanjalaisten välisestä konfliktista. Siitä kertoo myös määräys, jossa espanjalaisia

kiellettiin myös laiduntamasta karjaansa intiaanien viljelysmaiden lähistöllä, jotta karja ei söisi

satoa. Mikäli näin tapahtuisi, karjankasvattajan olisi korvattava vahingot.159

Pedro de Hinojosa yritti turvata intiaanien asemaa myös määräämällä, että mikäli intiaani teki

ylimääräistä työtä encomenderolleen, siitä oli aina tehtävä virallinen sopimus notaarin läsnä ollessa.

Myös palkka oli maksettava notaarin läsnä ollessa, ja siitä oli laadittava kuitti.160 Kaikki nämä

määräykset vahvistavat sen, että ainakin lainsäädännön tasolla intiaanien omaisuutta ja vapautta

kunnioitettiin. Toisaalta ne kertovat osaltaan myös siitä, että intiaanit olivat heikommassa asemassa

espanjalaisiin nähden, ja tarvitsivat siksi suojelua.

On kuitenkin täysin toinen asia, noudatettiinko lakeja käytännössä. Espanjalaissiirtolaiset jättivät

usein yksinkertaisesti noudattamatta määräyksiä, joista he eivät pitäneet, eikä viranomaisilla ollut

keinoja puuttua asiaan. He noudattivat mieluummin vanhaa espanjalaiseen oikeuteen kuuluvaa

tapaa, jonka mukaan paikallisiin oloihin sopimattomia määräyksiä ei tarvitse panna täytäntöön

(obedezco pero no cumplo; tottelen, mutta en toimeenpane). Tämä antoi paikallisviranomaisille

liikkumavaraa lakien tulkinnassa, sillä he saattoivat vedota siihen, että sen tarkka toimeenpano olisi

vahingollista kyseisessä tilanteessa.161

Espanjalaisia Popayánissa kiinnosti erityisesti kulta. Sitä alueella oli runsaasti, ja juuri kulta oli alun

perin houkutellut espanjalaiset valloittajat alueelle. Siirtomaa-ajalle leimallista oli, että kaikki

voimavarat, mukaan lukien intiaanien tarjoama työvoima valjastettiin kullan kaivamiseen.162 Kun

intiaanien korkea kuolleisuus liian kovan työtaakan alla oli tullut selväksi, ratkaisuksi keksittiin

orjien tuominen Afrikasta. Popayániin alettiinkin tuoda orjia hyvin pian valloituksen jälkeen, ja

asukkaat pyysivät ahkerasti kuninkaalta oikeuksia näiden ostamiseen. Orjien määrä oli kuitenkin

liian vähäinen täyttämään intiaanien väkiluvun pienenemisen jättämää aukkoa.163

Siirtolaiset eivät tosin halunneetkaan korvata kaikkea työvoimaa orjilla, vaan he käyttivät

mieluummin intiaaneja niin paljon kuin pystyivät, vaikka nämä eivät usein kestäneet kovaa

159 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 105r–150v.
160 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 99r.
161 Melo 1996, 230.
162 Díaz López 1994, 51–52, 144.
163 Díaz López 1994, 184–186.
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työtahtia. Syykin tähän oli Popayánin piispan Agustín de Coruñan mielestä hyvin selvä. Hänen

mukaansa yksi orja maksoi peräti 300 pesoa, minkä lisäksi tämä oli ruokittava ja vaatetettava.

Intiaaneille ei tarvinnut kuin antaa hieman siemeniä, jotta nämä viljelisivät oman ruokansa. Tästä

syystä intiaaneja käytettiin kaikissa mahdollisissa töissä.164

Näyttää siltä, että Popayánin intiaanien toimeentulo oli turvattu, eikä heidän täytynyt elää nälässä.

Mitenkään helppo tilanne ei kuitenkaan heidän kannaltaan ollut, sillä espanjalaiset halusivat ottaa

heistä kaiken hyödyn irti. Kullan kaivaminen ja espanjalaisten viljelyksillä työskentely vaikeuttivat

oman elannon hankkimista, ja parhaat viljelymaat oli viety. Myös korkea kuolleisuus vaikutti

tilanteeseen. Ruokittavia suita oli toki vähemmän, mutta toisaalta niin oli työtä tekeviä käsiäkin.

Tilanne ei kuitenkaan ollut mahdoton, mistä kertoo esimerkiksi se, että monilla kylillä oli

mahdollisuus vaihtaa ruokakasveja kullaksi.

5.2. Verotus ja työvelvollisuus

Pedro de Hinojosan suorittaessa tarkistusmatkaansa Popayánin alueella vuonna 1569 encomienda-

järjestelmä oli vielä voimissaan, eikä uusien lakien määräyksillä ollut paljoa vaikutusta. Vaikka

kruunu yritti estää encomiendojen periytymisen, oli Popayánin tuomiokunnan encomenderojen

joukossa kuusi alaikäistä (menor), joista yksi oli tyttö, sekä yksi leskinainen, jotka olivat perineet

intiaaninsa sukulaisiltaan tai aviomieheltään.165

Tilanne oli hyvin sekava, sillä encomiendat olivat epäselviä, eikä intiaanien encomenderoille

maksamia veroja oltu määritelty tarkasti. Siksi tarkastusmatka oli hyvin tarpeellinen. Encomienda-

järjestelmän lisäksi myös mita-järjestelmä oli käytössä. Jokaisen kylän oli annettava tietty määrä

intiaaneja yleisiin töihin. Myös tässä järjestelmässä oli epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä, sillä

intiaaneja pakotettiin tekemään ylimääräistä työtä, joten Hinojosa antoi tarkat määräykset myös sen

suhteen.

Ennen Hinojosan visitaa Popayánissa noudatettiin Tomás Lópezin vuonna 1559 määrittämiä

maksuja. Nämä ilmeisesti vaihtelivat hieman kylittäin, ja koostuivat useista eri tuotteista. Hinojosa

halusikin selventää järjestelmää. Esimerkiksi Calin kaupungin lähistöllä sijainneen Alonso de

164 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 29v.
165 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 113r.
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Fuenlabradan encomiendan intiaanit joutuivat maksamaan encomenderolleen vuodessa 2 pesoa

kultaa, 2 fanegaa maissia, ja kaksi kanaa.166 Kultapesoiksi muutettuna edellä olevan hintataulukon

mukaan veron arvo olisi 3 pesoa ja 6 tomínia.

Cali vuoristoseuduilla intiaaneilla ei ollut juuri mitään, mistä maksaa veroja, joten sen sijaan

jokaisen intiaanin velvollisuutena oli kuljettaa kaksi lastia vuodessa Calin ja Buenaventuran

sataman välillä. Lastin kantamisesta maksettiin kolme ja puoli pesoa kultaa. Näistä kaksi ja puoli

pesoa meni encomenderolle, puoli pesoa intiaanille ja puoli pesoa Buenaventuran kaupungille

sataman ylläpitämiseen.167 Viimeksi mainittu oli siis tulli tai vero. Intiaanien työllään maksaman

veron arvo oli toisin sanoen peräti 5 kultapesoa intiaania kohti.

Matka Calista Buenaventuraan oli noin 30 liigaa (n.125 km), ja edestakaisen matkaan meni 15–20

päivää.168 Popayánin piispan mukaan intiaanien saama maksu lastien kantamisesta oli aivan liian

pieni. Oikeudenmukainen päiväpalkka olisi hänen mielestään ollut puolitoista realia, jolloin

kohtuullinen maksu yhdestä latista, jonka kantamiseen meni noin 2 viikkoa, olisi ollut puolitoista

pesoa. Lisäksi satamasta tuodut tavarat myytiin piispan mukaan niin kalliilla hinnalla, että

intiaanien palkan osuus hinnasta jäi suhteessa siihen liian pieneksi. Piispa totesi myös, että

encomenderot eivät usein maksaneet intiaaneille edes tuota puolta pesoa, eikä intiaaneilla ollut

keinoja vaatia sitä näiltä.169

Näkemykset siitä, mikä oli sopiva palkka intiaanien tekemistä töistä, vaihteli huomattavasti. Piispa

Agustínin mukaan sopiva kuukausipalkka olisi siis 3 pesoa, mutta encomenderojen mielestä yksi

peso kuukaudessa oli täysin riittävä palkka, ja he halusivat mieluiten maksaa sen vaatteina ja

ruokana. Selityksenä oli, että intiaanit tuhlaisivat kaiken turhuuteen, mikäli heille maksettaisiin

kullassa.170 Uskottavampi selitys lienee halu pitää kulta itsellään. Kommentista voi myös havaita

alentuvaa suhtautumista epärationaalisiin intiaaneihin.

Calin alcalde mayor eli kaupunginvaltuuston edustaja Gaspar de Salamanca eritteli erilaisista töistä

sopiviksi katsomansa palkat tarkemmin. Pellon kyntäjälle tulisi maksaa kaksi pesoa kuukaudessa,

tai hieman enemmän, puusepille kaksi ja puoli pesoa kuukaudessa, hevostenhoitajille seitsemän

166 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 40r.
167 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 44v–45r.
168 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 51r–51v.
169 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 18v–19r.
170 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 40r.–46v.
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pesoa tai vähän enemmän vuodessa, ja paimenelle 11 pesoa vuodessa.171 Sopiva palkka siis vaihteli

noin puolen sekä kahden ja puolen peson välillä kuukaudessa työstä riippuen.

Osa kylistä joutui maksamaan osan veroistaan myös puuvillana, mutta monien Popayánin intiaanien

mailla sitä ei kuitenkaan kasvanut lainkaan. Tämä olikin hyvä esimerkki siitä, että siirtomaaisännät

eivät aina ottaneet paikallisia oloja kovin hyvin huomioon määräyksiä antaessaan. Oli hyvin

tavallista, että myös ne intiaanit, jotka eivät tuottaneet itse lainkaan puuvillaa, vaan ostivat sitä

muualta, joutuivat maksamaan osan verostansa puuvillahuopina.172

Hinojosan haastattelemien intiaanien vastaukset sopivasta verosta olivat hyvin samanlaisia. Kaikki

kylän asukkaat vastasivat yleensä samalla tavalla.173 Intiaanit olivat epäilemättä sopineet etukäteen

mitä he sanoisivat saadakseen mahdollisimman pienet verot. Tämä kertoo siitä, että he ymmärsivät

tilanteen ja pyrkivät hyödyntämään vähäisiä vaikutusmahdollisuuksiaan.

Niiden kylien intiaanit, jotka asuivat kultakaivosten lähellä, halusivat maksaa mielellään kullassa.

Esimerkiksi Francisco de Caicedon encomiendaan kuuluneiden Piaman, Jenjelean, La Salin ja

Guanbicon kylien asukkaat totesivat, että viljelykasveja riitti vain omiin tarpeisiin, mutta kultaa sen

sijaan oli runsaasti. Intiaanien mukaan he pystyivät maksamaan kaksi pesoa kultaa vuodessa siten,

että heille jäisi aikaa myös itsensä elättämiseen, lasten ja sairaiden hoitamiseen ja kristinuskon

opetteluun. Maataloustuotteilla maksaminen olisi paljon työläämpää intiaanien kannalta.174 Sen

sijaan Pedro de Collacosin hallussa olleen Jamonabin kylän asukkaat sanoivat voivansa maksaa 3

pesoa vuodessa.175

Monet niistä kylistä, joiden lähellä ei ollut kaivoksia, maksoivat veronsa ostamalla kultaa

viljelystuotteillaan muilta intiaanikyliltä. Monet näistä myös totesivat haluavansa maksaa

mieluummin kullalla kuin millään muulla. Usein heillä ei tosin ollut muuta vaihtoehtoa. Lope

Ortizin encomiendaan kuuluvan Palacen tai Diego Alvaradon hallussa olleen Polindaran asukkaat

totesivat, etteivät voi maksaa millään muulla kuin ostamallaan kullalla, sillä mitään muuta

verotettavaa heillä ei ollut.176 Juan Díaz Carillon encomiendaan kuuluneiden Ambalon ja Xibion

171 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 49v.
172 Calero 1997, 135.
173 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 62v.–86r.
174 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 62v–66v.
175 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 76v.-77r.
176 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 69v.
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kylien asukkaat eivät kuitenkaan halunneet tehdä sitä, sillä heidän mielestään sadot oli tarkoitettu

omaan kulutukseen. Mieluiten he olisivat maksaneet puuvillahuovilla, joita he kutoivat.177

Jopa ne intiaanit, joiden täytyisi matkustaa pitkiä matkoja kaivoksille, halusivat usein mieluummin

kaivaa itse kultansa kuin ostaa sitä. Tinbion cacique kertoi, että noin viiden liigan, eli 22 kilometrin

päässä heidän kylästään oli kaivoksia, ja he haluaisivat maksaa veronsa sieltä kaivamallaan kullalla

sen sijaan, että joutuisivat myymään viljelystuotteitaan kultaa hankkiakseen. Hän totesi ilmaston

olevan näillä kaivoksilla lämpimämpi, mutta vakuutti, että kukaan kyläläisistä, jotka olivat siellä

työskennelleet, ei ollut kuollut.178

Espanjalaiset puhuivat kylmästä maasta, eli vuoristosta, ja lämpimistä maista, eli alavista seuduista.

Lainsäädäntö kielsi teettämästä intiaaneilla työtä ilmanalassa, johon he eivät olleet tottuneet, sillä

sen oli todettu lisäävän näiden kuolleisuutta.179 Tämä ei ollut mitenkään yllättävää, sillä Popayánin

sijainti trooppisella seudulla yhdistettynä suuriin korkeusvaihteluihin aiheutti suuria ilmaston

vaihteluita. Siirtyminen viiden liigan päähän kotiseuduiltaan saattoi merkitä keskilämpötilan

muutosta 18 asteesta kuuteen asteeseen tai päinvastoin, mikä saattoi aiheuttaa useita erilaisia

tauteja, kuten influenssaa lämpimästä kylmään siirtyvälle tai trooppisia tauteja, esimerkiksi malariaa

tai ripulia toiseen suuntaan siirtyvälle. Nämä saattoivat olla hyvin kohtalokkaita niihin

tottumattomille intiaaneille.180

Junjulan kylän intiaanit, joiden asuinalueiden lähettyvillä ei ollut kultaa eikä puuvillaa, halusivat

maksaa veronsa työllä, joko kylvöillä tai metsästämällä. Tämä ei kuitenkaan visitadorin mukaan

ollut mahdollista, sillä intiaanit eivät olleet velvollisia työskentelemään isännälleen ilmaiseksi.

Intiaanit totesivat kuitenkin hyvin suoraan, etteivät suostu maksamaan millään muulla tavalla. He

myivät tuotteitaan ostaakseen vaatteita ja vehnää, sillä he eivät viljelleet tätä itse. He eivät

myöskään halunneet alkaa viljelemään vehnää voidakseen ostaa kultaa.181

Intiaanit kuitenkin pääsääntöisesti halusivat maksaa veronsa kullassa, mikäli sitä vain oli saatavissa.

Eräs Ceynan provinssin asukas kertoi, että lähimpiin kaivoksiin oli kolmen päivän matka, ja että

neljä kylän asukasta oli kuollut kaivoksilla työskennellessään. Siitä huolimatta intiaanit halusivat

177 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 67v.–68v.
178 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 73r.
179 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 100v.
180 Díaz López 1994, 158.
181 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 67v.
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maksaa mieluummin kullalla kuin viljelemillään tuotteilla.182 Tämä on hyvin mielenkiintoista.

Näyttää siltä, että he eivät juuri panneet arvoa kullalle, eikä heillä ollut ongelmia maksaa

maksujansa sillä, kunhan työmäärä pysyisi kohtuullisena. Maataloustuotteistaan he sen sijaan olivat

hyvin haluttomia luopumaan, jopa siinä määrin, että vaaransivat mieluummin henkensä kultaa

kaivaessaan. Epäilemättä he myös ymmärsivät kullan merkityksen espanjalaisille.

Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, miten monet muut intiaaniryhmät suhtautuivat kultaan.

Esimerkiksi Inkat arvostivat kauniita koruja vastavuoroisuuteen liittyvinä lahjoina, mutta metalleilla

ei ollut minkäänlaista abstraktia arvoa vaihdon välineenä kuten eurooppalaisilla.183 Sama näyttää

koskevan myös Popayánin intiaaneja. Esimerkiksi intiaani Pablo Amamjina Andion kylästä totesi

hänen kylänsä olevan hyvin köyhä, joten he eivät voisi maksaa veroaan missään muussa kuin

kullassa.184 Vaurauden merkki ei heille ollut kulta, vaan ruuaksi viljeltävät kasvit.

Samaan viittaa myös erään encomenderon lausunto, jonka mukaan intiaanit olivat usein maksaneet

puuvillana tai muina tuotteina määrätyt verot kullassa, ja olivat nimenomaan itse halunneet tehdä

niin.185 Voidaan tietysti miettiä, olivatko intiaanit todella pyytäneet saada maksaa kullassa, vai

espanjalaiset vaatineet sitä. On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että intiaanit ovat paikoin

pystyneet tällaisista asioista neuvottelemaan jopa omaksi edukseen.

Esimerkiksi Bogotásta vajaa 100 kilometriä pohjoiseen sijainneiden Turmequén ja Moyazoquen

intiaanit korvasivat tasassa määrätyt huovat työskentelemällä tiilitehtaalla huolimatta siitä, että

encomenderon mukaan hän itse hävisi tässä.186 Intiaanit olivat espanjalaisille elintärkeitä, koska he

tarjosivat näille työvoimaa, ja asemaansa taitavasti käyttäen he saattoivat neuvotella itselleen

edullisempia sopimuksia.

Espanjalaiset halusivat nimenomaan kultaa ainakin encomenderojen puolesta puhuneen Don

Francisco Belalcázarin mukaan.187 Näkemys sopivasta määrästä kuitenkin poikkesi huomattavasti

intiaanien omista arvioista. Encomenderojen mukaan intiaanit pystyivät helposti maksamaan 4

kultapesoa vuodessa ilman, että se aiheuttaisi näille mitään ongelmia. Heille jäisi tämän jälkeen

182 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 83v.–84r.
183 Ks. Wachtel 1977, 120.
184 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 69v.
185 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 35v.
186 Gamboa 2010, 415–416.
187 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 5v–6r.
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vielä runsaasti aikaa kylvöihin ja muihin tarpeellisiin töihin. Näin todistivat esimerkiksi kapteeni

Diego Delgado sekä Popayánin pormestari Juan López de Velasco.188

Popayánin piispa Agustín de Coruña puolestaan vastusti jyrkästi intiaanien verottamista kullassa.

Piispa Agustín tunnetaan intiaanien puolustajana, joka toimi myöhemmin muun muassa kapinasta

syytetyn inkapäällikkö Tupac Amarun asianajajana, ja hän kutsui itseään Popayánin intiaanien

isäksi. Onkin hyvin mielenkiintoista, miksi hän oli asiasta erimieltä kuin intiaanit itse. Hän totesi,

että intiaaneilla ei ollut kokemusta kullankaivamisesta, eivätkä he siten ymmärtäneet sen vaaroja.

Piispa Agustínin mukaan kullassa verottaminen koituisi intiaanien tuhoksi.189 Intiaanien

avuttomuuteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen oli hyvin yleistä intiaanien puolustajien

retoriikassa, sillä he tiesivät näin saavansa virkamiehet uskomaan, että intiaaneja oli tarpeen

suojella. Espanjalaiset näkivät intiaanit jo valmiiksi heikkoina ja yksinkertaisina, joten se ei vaatinut

suuria vakuutteluja.190

Hinojosa ei kuitenkaan perääntynyt Coruñan vaatimusten edessä, vaan totesi, että kuninkaan

määräysten mukaan kaikkien intiaanien tuli maksaa veronsa sillä, mitä heidän maillaan oli helpoiten

saatavilla, ja Popayánissa se oli kulta. Intiaanit olivat myös itse pyytäneet saada maksaa kullassa,

sillä se oli heille parempi vaihtoehto kuin puuvillahuopina tai viljelystuotteina maksaminen.

Hinojosan mukaan edellinen tasa oli laskettu huovissa ja maan antimissa, koska kullasta ei voinut

ottaa kymmenyksiä. Tämä oli Hinojosan mukaan piispan todellinen huolenaihe myös tällä kertaa.191

Siirtomaaisännille tyypillisen alkuasukkaita holhoavan asenteen mukaisesti olisi helppo uskoa, että

intiaanit eivät ymmärtäneet parastaan. He halusivat maksaa kullassa, koska eivät tienneet kuinka

vaarallista ja raskasta sen hankkiminen on. Tämä ajatus on kuitenkin epäuskottava. Intiaanit

varmasti tunsivat omat maansa ja omat voimavaransa paljon paremmin kuin kukaan muu. He

epäilemättä ymmärsivät, mitä kullalla maksaminen merkitsi, ja paljonko työtä se vaatisi, eivätkä he

silti epäröineet todetessaan maksavansa mieluummin sillä kuin viljelystuotteilla.

Toinen helppo selitys intiaanien ja intiaaneja usein pyyteettömästi puolustaneen piispan puheiden

väliseen ristiriitaan olisi se, että intiaanit sanoivat, mitä heidän käskettiin sanoa. Tämäkään ajatus ei

kuitenkaan kestä tarkempaa tarkastelua. Mikäli hypoteesi pitäisi paikkansa, varmasti intiaanit

188 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 42r, 44v.
189 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 111r–111v.
190 Ks. Gamboa 2010, 420.
191 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 112v. Kymmenykset maksettiin vain maan antimista.
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olisivat myös todenneet pystyvänsä maksamaan saman määrän, mitä encomenderot väittivät heidän

pystyvän. Intiaanien oma arvio maksukyvystään oli kuitenkin vain puolet heidän isäntiensä

arvioista. Tämä erimielisyys intiaanien ja heidän puolustajansa välillä onkin jälleen uusi esimerkki

intiaanien kyvystä ajaa itse omia etujaan.

Hinojosa oli oikeassa siinä, että piispa oli huolissaan kirkon tuloista. Hän totesi itsekin, että ilman

rahaa kirkko ei voi käännyttää intiaaneja.192 Kyse ei kuitenkaan ole vain itsekkäästä omien etujen

ajamisesta, sillä aikalaistensa tavoin Agustín uskoi käännytyksen olevan alkuperäisväestön omien

etujen mukaista. Näin heidän sielunsa pelastuisivat kadotukselta. Meidän aikanamme tämä on

monien mielestä selvää kulttuuri-imperialismia, mutta 1500-luvun espanjalaiset näkivät asian täysin

eri tavalla.

Pedro de Hinojosan mukaan encomenderojen valta intiaaneihin nähden oli liian suuri. Tämän

ansiosta he pystyivät vaatimaan intiaaneilta monia palveluksia maksamatta näistä palkkaa, joihin

nämä olisivat lain mukaan olleet oikeutettuja. Syynä tähän Hinojosa piti erityisesti sitä, että maksuja

ei oltu määritelty tarpeeksi tarkasti. Hän totesikin, että olisi hyvin tärkeää määrätä tarkat maksut,

jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.193 On kuitenkin kyseenalaista riittikö pelkkä maksujen tarkempi

määrittely ratkaisemaan tilannetta. Kuten todettua, määräyksiä ei usein muutenkaan noudatettu.

Maksut vaihtelivat alueittain intiaanien varallisuuden mukaan, ja se oli noin 2½–3 pesoa kultaa

vuodessa aikuisilta 21 vuotta täyttäneiltä naimisissa olevilta miehiltä. Naimattomille sekä nuorille

17–21-vuotiaille miehille määrättiin yleensä alennettu maksu, 2 pesoa vuodesta. Maksut määriteltiin

siis kultapesoissa, ja intiaanien, joiden mailla oli kultaa, tuli maksaa vero kaivamallaan kullalla.

Alueilla, joilla ei ollut kultaa vero voitiin maksaa vastaavalla määrällä puuvillaa tai maissia. Calin

köyhien vuoristoalueiden intiaanit määrättiin maksamaan maksunsa tuomalla yhden lastin tavaraa

Buenaventuran satamasta Caliin. Tällä he kuittaisivat veronsa. Mikäli lasteja ei ollut tarjolla,

intiaanit eivät olleet velvollisia korvaamaan sitä millään tavalla encomenderolleen.194

Tätä pidettiin siis kohtuullisena maksuna encomenderolle, ja se takasi intiaaneille riittävästi aikaa

itsensä ja perheidensä elättämiseen. Intiaanit eivät olleet velvollisia maksamaan mitään muuta kuin

määrätyn maksun, ja kaikista espanjalaisille tehdyistä palveluista tuli maksaa palkkaa, joka voitiin

192 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 20r.
193 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 78v.–79r.
194 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 91r.–92r.; AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 79r–82v.
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myös vähentää verosta. Myös virkamiehiä kiellettiin määräämästä intiaaneja ylimääräisiin töihin

virkansa menetyksen uhalla.195 Verot määrättiin maksettavaksi notaarin läsnä ollessa kaksi kertaa

vuodessa, puolet joulupäivänä ja puolet Johannes Kastajan päivänä 24.6.196

Yhden intiaanin yhden päivän aikana kaivaman kullan määrä vaihteli huomattavasti alueesta

riippuen. Calissa asuneen Alonso de Fuenlabradan todistuksen mukaan yksi intiaani pystyi

kaivamaan päivässä 3 graania, eli 50 milligrammaa kultaa.197 Tällä tahdilla sitä saataisiin noin peso

kuukaudessa. Popayánissa kultaa oli kuitenkin paljon Calia enemmän. Cajibion kylän asukkaat

sanoivat alueellaan olevan runsaasti kultaa ja pystyvänsä kaivamaan tomínin päivässä ja kaksi pesoa

15 päivässä. Kruunun alaisuuteen kuuluneen Andinon kylän asukkaat puolestaan kertoivat voivansa

kaivaa kaksi pesoa kuukaudessa, samoin kultarikkaalla seudulla sijainneet Piaman intiaanit.198

Verojen lisäksi Pedro de Hinojosa määräsi, että Popayánin kaupungissa tuli olla jatkuvasti 150

mitayoa, eli intiaania, jotka suorittivat mita-palvelusta. Kuitenkin listassa, jossa eri kylien

lähettämien mitayojen määrät on lueteltu, yhteenlasketuksi summaksi tulee 155 intiaania. Jokaisella

kylällä oli siis velvollisuus lähettää tietty määrä intiaaneja suorittamaan julkisia töitä, kuten

rakennustöitä ja polttopuiden keräämistä. Suurin kylä Guanbia joutui lähettämään jopa 15 mitayoa,

kun taas pienimmillä kylillä ei ollut velvollisuutta lähettää yhtään. Suurin osa kylistä joutui

antamaan kolmesta kuuteen asukastaan palvelukseen.199

Jokaisesta kylästä piti olla jatkuvasti ympäri vuoden palveluksessa määrätty määrä mitayoja, mutta

velvollisuus oli kiertävä. Yhden mitayon työvelvollisuus kesti aina yhden kuukauden, minkä jälkeen

tilalle lähetettiin uusi mies. Mitayolle tuli maksaa kuukauden työstä palkaksi yksi kultapeso, minkä

lisäksi kaupungin tuli tarjota tälle ruoat palveluksen aikana.200

Intiaanien ja espanjalaisten maailmat törmäsivät voimakkaasti toisiinsa verotukseen ja

työvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Konflikti suurempaa työpanosta vaativien

espanjalaisten sekä tähän tottumattomien intiaanien välillä näkyy selvästi lähteissäni. Espanjalaiset

halusivat pakottaa intiaanit tekemään enemmän työtä kuin mitä nämä pystyivät, kun taas intiaanit

olisivat mieluiten keskittyneet vain viljelemään omia maitaan.

195 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 91r.–93r.; AGI, justicia, leg. 639, n. 3, fol. 80r.
196 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 80r.
197 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 43v.
198 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 63r., 76r., 85v.
199 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 102r.–103v.
200 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 102r.–103v.
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Alkuperäisväestö pyrki vaikuttamaan viranomaisiin, jotta verot määrättäisiin mahdollisimman

mataliksi. Hinojosa siis myös kuunteli kumpaakin osapuolta, ja katsoi sopivaksi veroksi 3

kultapesoa, joka oli juuri intiaanien ja espanjalaisten näkemysten puolivälissä. Encomenderot

olivatkin hyvin tyytymättömiä tasaan, ja vaativat sen muuttamista itselleen edullisemmaksi.

Hinojosa ei kuitenkaan suostunut tähän, sillä hän pyrki asettamaan verot sellaisiksi, että intiaanit

pystyivät ne maksamaan ilman kohtuutonta haittaa.201 Motiivina ei kuitenkaan varmasti ollut pelkkä

alkuperäisväestön hyvinvointi. Siirtomaatalous oli riippuvainen intiaaneista, ja kruunu ymmärsi,

että liian työn teettäminen näillä olisi pitkällä tähtäimellä kohtalokasta. Intiaanien väestön raju lasku

oli jo selvästi nähtävissä, ja se haluttiin pysäyttää.

Intiaanien mahdollisuus vaikuttaa omiin veroihinsa on jälleen osoitus siitä, että espanjalaiset eivät

voineet sanella kaikkea. Valloitetun alkuperäisväestön näkemykset otettiin ainakin teoriassa

huomioon lakeja ja määräyksiä annettaessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valloittajat ja

valloitetut olisivat olleet todellisuudessa tasaveroisia. 1500-luvun Espanjan siirtomaista puhuttaessa

täytyy aina muistaa lakien ja käytännön tilanteen välinen ero.

5.3. Intiaanien huono kohtelu ja työhön pakottaminen

Pedro de Hinojosa totesi visitansa yhteydessä, että alueella vallitsi yleinen epäjärjestys ja tapojen

turmellus. Lakeja ei noudatettu, mistä syystä intiaanien tilanne oli todella huono.202 Raskaan työn ja

huonon kohtelun aiheuttamat seuraukset olivat surullisia. Jo aiemmin esittämäni väestömäärän

kehitys kertoo karua kieltään intiaanien tilanteesta.

Monet Hinojosan haastattelemat todistajat puhuvat asiasta. Calin alcalde mayorin Gaspar de

Salamancan mukaan lukuisia intiaaneja oli kuollut raskaaseen työhön, sekä siihen, että intiaaneilla

ei jäänyt aikaa huolehtia sairaistaan.203 Popayánin piispa Agustín de Coruña puolestaan kertoi

encomenderojen pakottavan intiaaneja tekemään runsaasti töitä ja rankaisevan näitä hyvin ankarasti

mikäli nämä eivät työskentele tarpeeksi kovasti. Hän totesi myös, että usein kun hän itse tai joku

muu hänen lähettämänsä kirkonmies on mennyt vuoriston intiaanikyliin käännytystyötä tekemään,

201 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 106r.–110v.
202 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 99v.
203 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 46v.
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paikalla ei ole ollut yhtään intiaania, sillä kaikki ovat olleet kaivoksilla töissä. Samaa todisti myös

Calin vikaari isä Juan.204

Isä Juan totesi myös, että encomenderot pakottivat intiaanit tekemään valtavasti ylimääräistä työtä

ilman palkkaa (servicios personales), minkä vuoksi nämä olivat hyvin uupuneita. Isä Juanin

mukaan tilanne oli hyvin sekava, ja espanjalaiset pakottivat intiaaneja töihin täysin mielivaltaisesti

riippumatta siitä kuuluivatko nämä hänen encomiendaan vai eivät.205 Servicios personales, eli

henkilökohtaiset palvelukset, oli järjestelmä, jossa intiaani auttoi encomenderoaan ilman palkkaa

kaikessa mahdollisessa kotipalvelusta kaivoksilla työskentelyyn. Tämä järjestelmä kiellettiin

vuoden 1542 Uusissa laeissa, mutta käytäntö kuitenkin jatkui vielä pitkään sen jälkeen. Järjestelmä

yleistyi pian valloitusten jälkeen kun intiaaneilla oli vaikeuksia maksaa heille määrätyt verot.

Työpalvelus oli keino kontrolloida intiaaneja, sillä kaikki tapahtui työnjohtajien valvovien silmien

alla. Näin estettiin se, että intiaanit pimittäisivät osan sadostaan tai kaivamastaan kullasta

välttääkseen veronmaksun.206

Intiaanien pakottaminen ilmaiseen työhön olikin hyvin vakava ongelma myös Popayánissa ja

Calissa. Hinojosa puuttui asiaan voimakkaasti, ja kielsi ehdottomasti teettämästä intiaaneilla mitään

töitä määrättyjen encomienda- ja mitayo-velvollisuuksien lisäksi. Kieltoa ei saisi rikkoa missään

tilanteessa, ja rangaistukset rikkomisesta olisivat ankaria. Mikäli intiaani omasta vapaasta halustaan

halusi työskennellä palkollisena, oli hänen kanssaan aina tehtävä virallinen sopimus notaarin läsnä

ollessa, ja tämän tuli kuitata myös maksettu palkka.207

Intiaanien asema oli siis hyvin tukala ja he nääntyivät raskaan työtaakan alla. Popayánin ja Calin

tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, vaan se oli hyvin samankaltainen koko Amerikassa.

Ortez de Zúñigan Perussa vuonna 1562 tekemän väestölaskennan mukaan jokainen intiaani käytti

noin seitsemästä kahdeksaan kuukauteen verojensa maksuun, minkä vuoksi näille ei jäänyt aikaa

riittävän elannon hankkimiseen.208

Järjestelmä kertoo paljon siirtolaisten asenteesta intiaaneja kohtaan. Nämä olivat työvoimaa, josta

haluttiin ottaa kaikki irti. Järjestelmän yleisyys kertoo myös intiaanien tilanteesta. Vaikka heillä oli

204 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 23v–24r.; AGI, Justicia, leg. 639, no.3, fol. 35r.
205 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 35v.
206 Gamboa 2004, 753; Calero 1997, 134.
207 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 83v–84r; AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 99r.
208 Wachtel 1977, 104.
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melko vahva lain antama suoja, he eivät olleet turvassa siirtolaisten mielivallalta. Espanjalaiset

pystyivät teettämään heillä niin paljon töitä kun halusivat, eikä intiaaneilla ollut juuri

mahdollisuuksia kieltäytyä. Täysin vailla mahdollisuuksia he eivät kuitenkaan olleet, vaan heille oli

käytössään erilaisia passiivisen vastarinnan keinoja.

Encomenderot luonnollisesti kiistivät syytökset väärinkäytöksistä. Osa heistä kuitenkin myönsi

intiaanien työtaakan olevan suuri, mutta totesivat sen johtuvan vain siitä, että nämä olivat joutuneet

maksamaan veronsa maataloustuotteilla. Mikäli heitä verotettaisiin kullassa, kaikki muuttuisi.209

Piispa Agustínin mukaan taas ongelma eivät olleet säädetyt maksut, vaan se, että niitä ei noudatettu.

Intiaaneilta vaadittiin paljon enemmän kuin oli määrätty.210

Pedro de Hinojosalla oli kuninkaan antama oikeus rangaista väärinkäytöksiin syyllistyneitä

visitansa yhteydessä. Hän tuomitsikin lukuisia kaivoksenomistajia ja veronkerääjiä sakkoihin,

maanpakoon, soutajiksi kaleereille, ruoskittavaksi ja jopa kuolemaan. Lisäksi kaikkia käskettiin

pysymään poissa kaivoksista.211

Raporttiin liitetyn tuomiolistan mukaan tuomittuja oli kaikkiaan 34. Näistä valtaosa sai sakkoja,

joiden suuruus vaihteli 20:stä aina 700 kultapesoon. Lisäksi yksi encomendero tuomittiin kyliensä

menetykseen ja maanpakoon, kaksi henkilöä tuomittiin ruoskittaviksi, sekä 10 vuodeksi

kaleeripalvelukseen, ja neljä tuomittiin kuolemaan sekä menettämään puolet omaisuudestaan

kruunulle.212

Ei ole kuitenkaan tietoa, pantiinko kuolemantuomiot täytäntöön. Juan Frieden tietojen mukaan

siirtomaa-aikana teloitettiin koko Amerikassa vain yksi espanjalainen tuomittuna intiaanien

huonosta kohtelusta.213 Kaikkia neljää kuolemantuomittua syytettiin intiaanien murhien lisäksi

myös kapinoimisesta. Tarkemmin heidän tekojaan ei kuitenkaan eritellä. Voi siis olla, että Friede ei

ole laskenut heitä mukaan, koska heitä ei tuomittu pelkästään intiaanien huonosta kohtelusta.

Toinen vaihtoehto on, että tuomittuja ei koskaan teloitettu.

209 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 42r.
210 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 21r.
211 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 2, fol. 4r.
212 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 2, fol. 10r–13r.
213 Friede 1982, 172.
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Tuomiot ovat kovia. Jo sadan peson sakon maksamiseen tarvitaan pienehkön intiaanikylän vuoden

verot, ja monet tuomitut tuomittiin usean sadan peson sakkoihin. 10 vuoden kaleeripalvelu,

maanpako sekä omaisuuden menetys ovat myös hyvin ankaria rangaistuksia,

kuolemanrangaistuksesta puhumattakaan. Tuomiot kertovat kruunun vakavasta suhtautumisesta

intiaanien huonoon kohteluun. Ne kertovat toisaalta myös siitä, että vakavia väärinkäytöksiä

tapahtui paljon.

Lisäksi Hinojosa määräsi viranomaisia vierailemaan intiaanikylissä kahdesti vuodessa nähdäkseen

miten intiaaneja kohdellaan ja varmistaakseen, että näitä ei pakoteta ylimääräisiin töihin, ja että

työstä maksettiin käypä palkka. Viranomaisten oli myös huolehdittava, että intiaanien vapautta

kunnioitetaan. Tämän puolivuosittain tapahtuvan visitan aikana tulisi myös käsitellä kaikki

intiaanien valitukset, joita ei siis enää vietäisi tavallisille käräjille.214 Hinojosa ei ilmeisestikään

luottanut käräjien puolueettomuuteen alistettujen intiaanien ja vaikutusvaltaisten espanjalaisten

välisiä riitakysymyksiä ratkaistaessa.

Encomenderojen mielestä Hinojosa oli liian ankara espanjalaisia kohtaan, ja pani käskynsä toimeen

sellaisella ankaruudella, että se herätti huolta ja pelkoa siirtolaisissa. Heidän johtajansa Francisco de

Belalcázarin mielestä Hinojosan tarmokkuus oli liioiteltua, ja osoitti pahansuopuutta siirtolaisia

kohtaan. Toinen encomendero, kaupunginneuvostoon kuulunut Diego Delgado oli sanoissaan

diplomaattisempi, mutta puhui myös Hinojosan ankaruudesta.215 Molemmat edellä mainitut herrat

olivat itsekin tuomittujen listalla. Diego Delgado sai 200 peson ja Francisco Belalcázar 600 peson

sakot. Molempien tuomion syynä oli yritys estää visitan toimittaminen omalla encomiendallaan.

Myös monet muut encomenderot saivat sakkoja samasta syystä.216

Kuva julmasta ja intiaaneja surutta hyväksi käyttävästä encomenderosta on kuitenkin liian

yksipuolinen. Osa heistä ylläpiti hyviä suhteita hallintaansa kuuluvien intiaanikylien päälliköihin, ja

huolehti intiaaneistaan. Tämä oli usein myös encomenderon omien etujen mukaista. Jorge Gamboa

mainitsee erään uusigranadalaisen caciquen, joka vuonna 1563 tehdyn visitan yhteydessä kehui

encomenderoaan hyväksi isännäksi. Hän totesi, että hänen kylällään oli ennen toinen isäntä, jonka

214 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 100v.
215 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 2, fol. 5v.–6r.
216 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 2, fol. 10r–13r.
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aikana intiaanit usein karkasivat huonoa kohtelua. Uutta isäntää he sen sijaan palvelivat

mielellään.217 Tämä liittyy intiaaniyhteisöissä yleiseen vastavuoroisuuden periaatteeseen.

Mainittu esimerkki myös osoittaa, että intiaanit aina alistuneet epämiellyttävän isännän alaisuuteen.

Samaa tapahtui myös Popayánissa ja Calissa. Esimerkiksi Francisco de Belalcázar pyysi Hinojosaa

ryhtymään toimiin, jotta intiaanit eivät siirtyisi kylästä toiseen tai ryhtyisi irtolaiseksi välttääkseen

velvollisuuksiaan.218 Kylistä pakeneminen oli eräs Amerikkaan tuotujen orjien käyttämistä keinoista

saavuttaa parempi asema, ja on täysin mahdollista, että intiaanit pyrkivät samaan. Tämä oli siis yksi

esimerkki passiivisesta vastarinnasta.

Calissa asunut encomendero ja entinen conquistador Alonso de Fuenlabrada kertoi Hinojosan

kuulustelussa intiaanien joutuvan työskentelemään valtavasti kaikenlaisissa mahdollisissa tehtävissä

niin, että heille ei jäänyt yhtään vapaa-aikaa. Intiaanit olivat todistajan mukaan syystäkin vihaisia.

Fuenlabradan mukaan oli oikeudenmukaista, että intiaanit maksaisivat visitador Tomás Lópezin 10

vuotta aiemmin määräämät verot, mutta eivät sen enempää.219

Fuenlabrada asettui siis intiaanien kannalle encomenderoja vastaan tässä asiassa. Hän ei kuitenkaan

ollut mikään intiaanien oikeuksia esitaistelija. Tästä on osoituksena muun muassa se, että 12 vuotta

aikaisemmin hän oli ollut kukistamassa hyvin julmasti Uudessa Granadassa syttynyttä

intiaanikapinaa.220 Ehkä hän taustastaan huolimatta uskoi encomenderon ja intiaanin välisen

suhteen vastavuoroisuuteen.

Hinojosan tuomitsi erilaisiin rangaistuksiin 13 Popayánin 17 encomenderosta. Aivan kaikkia ei siis

tuomittu, mikä viittaa siihen, että encomenderojen toiminnassa todella oli eroja. Voidaan olettaa,

että tuomiotta jääneet todella kohtelivat intiaanejaan paremmin kuin muut. Mitään hyväntekijöitä

heistä ei kuitenkaan kannata tehdä pelkästään tämän perusteella. Encomenderon ja hänen

intiaaniensa suhde oli luonteeltaan alistussuhde, vaikka hän olisikin kohdellut intiaanejaan hyvin.

Encomenderon ja hänen suojelukseensa joutuneiden intiaanien suhde herättää mielleyhtymän

feodaalisen ajan aatelin ja hänen alustalaisensa suhteeseen. Yhteistä molemmille on

vastavuoroisuuden periaate. Alustalaiset maksoivat veroa herralleen tai työskentelivät tämän

217 Gamboa 2010, 530.
218 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 107v.
219 AGI, Justicia, leg. 639, n.2, pieza 1, fol. 41r.
220 Rodríguez Cuenca 2006, 269.
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hyväksi vastineeksi aatelisen antamasta suojelusta. Erojakin kuitenkin oli. Keskiaikaiselle

feodaaliselle yhteiskunnalle oli tyypillistä heikko keskusvalta ja feodaaliherran tuomiovalta

alustalaisiinsa nähden. Toisaalta alustalaisten tuli olla uskollisia ennen kaikkea herralleen.221

Amerikan alkuperäisväestö puolestaan oli suoraan kruunun alaisuudessa, eikä encomenderoilla ollut

hänelle määrättyihin intiaaneihin nähden muita oikeuksia kuin verotusoikeus. Intiaanit olivat

teoriassa vapaita, ja heidän odotettiin olevan uskollisia kuninkaalleen, ei encomenderolleen. Tätä

kruunu tarkoitti kutsuessaan intiaaneja omiksi vasalleikseen. Toinen ero oli se, että feodaaliherruus

perustui maahan kohdistuvaan valtaoikeuteen, kun taas encomenderolla oli tietyn ihmisjoukon

verotusoikeus.

Käytännössä tilanne oli kuitenkin erilainen kuin teoriassa. Huolimatta vapaudestaan intiaanit

joutuivat käytännössä usein asemaan, joka muistuttaa hyvin paljon orjuutta. Ylimääräisen työn

kieltävät määräykset olivat usein vain sanoja paperilla, ja encomenderot käyttäytyivät suojattejaan

kohtaan kuin orjanomistajat. He eivät huolehtineet omista velvollisuuksistaan encomiendaansa

kuuluneita intiaaneja kohtaan, vaan sen sijaan pyrkivät ottamaan näiden työstä niin suuren voiton

kuin vain pystyivät.

Intiaanien ja espanjalaisten edut ja tarpeet olivat ristiriidassa keskenään, ja näiden kahden ryhmän

välisessä konfliktissa oli paljolti kysymys juuri tästä. Alkuperäisväestölle tärkeintä oli heidän

yhteisöjensä hengissä pysyminen, kun taas espanjalaisille Popayán oli vain suuri kultakaivos, ja

intiaanit työvoimareservi tuon kullan kaivamiseksi. Tämä näkyi verotuksesta ja erilaisista

työvelvollisuuden muodoista käydyissä kamppailuissa.

6. Intiaanien reaktiot espanjalaisten valtaan Popayánissa ja Calissa

6.1. Sopeutuminen

Perinteisistä yhteisöistään irtaantuneet ja espanjalaisen elämäntavan omaksuneet intiaanit ovat

esimerkki paitsi yhteisöjen hajoamisesta, myös yksilöllisistä sopeutumisstrategioista. Intiaaneilla oli

mahdollisuus ainakin tietyissä tilanteissa valita jatkavatko he perinteistä elämäntapaansa, vai

muuttavatko valloittajien pariin opetellen näiden kielen ja kulttuurin. Päätös ei varmasti ollut

221 Piippo 1997, 114–118.
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yksinkertainen. Näyttää selvältä, että espanjalaisen kulttuurin omaksumisesta oli hyötyä, sillä

ainakin lain edessä silloin sai samat oikeudet kuin espanjalaisilla oli. Toisaalta oman kulttuurin ja

elämäntavan hylkääminen ei ole helppoa, ja harvat ihmiset ryhtyvät siihen muuten kuin

olosuhteiden pakosta. Monilla intiaaneilla ei todennäköisesti ollutkaan valinnanvaraa, mutta ainakin

osa teki ratkaisunsa vapaaehtoisesti.

Myös yhteisöihinsä jääneet intiaanit sopeutuivat tilanteeseen parhaansa mukaan. Siitä käy hyvänä

esimerkkinä tuotantotapojen muutokset. Francisco de Belalcázar valitteli sitä, että intiaanit eivät

enää halunneet kasvattaa kanoja sen jälkeen, kun heidän ei tarvinnut maksaa niillä veroja.

Belalcázarin mukaan intiaanit vihasivat kanoja.222 Tämä ei ollut yllättävää, sillä ennen

espanjalaisten tuloa intiaanit eivät olleet pitäneet mitään kotieläimiä. He kuitenkin opettelivat

kanankasvatuksen kun heidän oli pakko, ja visitan yhteydessä hyvin monet intiaanit kertoivat

kasvattavansa siipikarjaa. Toisaalta he myös luopuivat siitä heti kun voivat, mikä osoittaa, että he

muokkasivat tuotantoaan tarpeen mukaan.

Tästä kertoo myös se tosiseikka, että monet intiaanit vaihtoivat tavaraa kultaan, jota toiset intiaanit

kaivoivat. Kaupankäyntimuodot muuttuivat uuden tilanteen aiheuttamien muutosten mukaan.

Kullalla ei oltu ennen käyty kauppaa, mutta voidaan olettaa, että vanhat kaupankäyntiverkostot

valjastettiin uuteen käyttöön tilanteen muututtua. Tähän viittaa myös se, että eräät intiaanit totesivat,

etteivät osaa käydä kauppaa. Luultavasti se tarkoitti sitä, etteivät he olleet sitä tehneet ennen

espanjalaisten tuloa. Ne kylät, jotka ostivat tai myivät kultaa, olivat todennäköisesti harjoittaneet

kaupankäyntiä jo ennen valloitusta.

Intiaanit myös oppivat toimimaan espanjalaisten mukanaan tuomassa talousjärjestelmässä vaikka se

poikkesikin täysin heidän omastaan. Encomendero Francisco de Mosquera väitti Hinojosalle

kirjoittamassaan kirjeessä, että hänen encomiendaansa kuuluvan Pandin kylän intiaaneilla oli

hallussaan runsaasti kultaa, jolla he käyvät kauppaa. Mosquera halusi tällä todistaa intiaanien

pystyvän maksamaan enemmän kuin kolme pesoa.223 Hän saattoi liioitella asiaa omaksi edukseen,

mutta oli tuskin täysin omasta päästään keksinyt asiaa. Vastaavaa pääoman kasaamista ei oltu ennen

valloitusta harjoitettu, mikä osoittaa selvästi intiaanien sopeutumiskyvystä.

222 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 107r.
223 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 110r.
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Intiaanit eivät kuitenkaan yleensä olleet halukkaita luopumaan maan yhteisomistuksesta, tai ruuan

tuottamisesta pääasiassa kulutukseen. Eräs Guauasin kylän asukas totesi, että eivät halunneet

”enempää kylvää kuin mitä tarvitsevat syödäkseen, ja että usein he syövät sen yhdessä”.224 Tämä on

selvä viittaus maan yhteisomistukseen, sekä siihen, että tuotannossa ensisijaisena oli yhteisön

tarpeiden tyydyttäminen.

Intiaanit evät mielellään myöskään luopuneet viljelytuotteistaan, kuten olemme nähneet. Jorge

Gamboa esittää tähän liittyen mielenkiintoisen teorian. Hän toteaa, että servicios personales-

järjestelmän sitkeys viranomaisten kitkemisyrityksistä huolimatta ei johtunut pelkästään siitä, että

espanjalaissiirtolaiset eivät noudattaneet lakia. Gamboan mukaan sitä ylläpitivät myös intiaanit itse,

sillä he usein mieluummin hoitivat maksunsa työllä kuin tuottamillaan tuotteilla.225 Gamboa  on

varmasti osittain oikeassa, mutta on muistettava myös, että intiaanit pakotettiin usein

työskentelemään aivan kestokykynsä rajoilla, ja monesti tuo raja ylittyikin.

Intiaanit olivat tottuneet yhteisöllisyyteen, ja tätä he hyödynsivät myös valloituksen jälkeen. Koska

intiaaneja verotettiin kullassa, kaivoksissa olevat intiaanit maksoivat verot kaikkien muiden

puolesta. Heidät oli kuitenkin vapautettu peltotöistä ja muista ruuan hankkimiseen liittyvistä

velvollisuuksista. Espanjalaiset verottivat periaatteessa jokaista intiaania erikseen, mutta kylät

maksoivat veronsa yhdessä.226

Tästä löytyy todisteita myös intiaanien omista kuulusteluista, esimerkiksi erään Junjulan kylän

intiaanin toteamus, että he toimivat yhteisönä. Hänen mukaansa yksilöt eivät maksaneet verojaan

itsenäisesti, vaan sen tekivät yhteisöt.227 Myös Pablo-niminen intiaani Xibion kylästä kertoi

Hinojosalle, että hänen kylänsä asukkaat työskentelivät yhdessä. Osa viljeli maata, jonka antimista

saatiin elatus ja ostettiin kultaa, ja osa kävi Guanbian kaivoksilla kaivamassa lisää kultaa. Tällä

maksettiin koko kylän verot encomendero Juan Diaz Carillolle.228

Yhteisöllisyys olikin intiaaneille tärkeämpää ja yksilöllisyys vähemmän tärkeää kuin espanjalaisille.

Vaikka Andien pohjoisosien intiaanien yhteisöissään olikin jonkin verran sosiaalista

eriytyneisyyttä, he olivat perinteisesti eläneet järjestelmässä, jonka perustana oli maan

224 ”[…] mas de sembrar lo que han menester para comer y aquello muchas vezes se lo comen juntos”. AGI, Justicia,
leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 75r.
225 Gamboa 2010, 399.
226 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 24v.
227 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 67r.
228 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 68r.



76

yhteisomistus. Yhteisöstä he saivat myös tarvittavaa tukea, jotta voisivat selvitä valloituksen

traumasta. He halusivatkin selvästi pitää kiinni perinteisestä vastavuoroisuuteen perustuvasta

elämäntavastaan, ja tämä varmasti antoi heille voimaa vastustaa espanjalaisten kolonialistisia

pyrkimyksiä.

Alkuperäisväestö ei kuitenkaan voinut yksin päättää siitä, mitä tuotteita he tuottivat. Esivalta pyrki

säätelemään asiaa muun muassa määräämällä mitä tuotteita eri alueiden markkinoilla olisi

myytävä.229 Tällä pyrittiin varmistamaan se, etteivät intiaanit keskittyisi vain muutamiin

viljelykasveihin, vaan tuotteita olisi saatavilla monipuolisesti. Kuten edellä todettiin, intiaanit eivät

halunneet kasvattaa esimerkiksi kanoja, joten tällaiset määräykset olivat siirtomaaisännän

näkökulmasta varsin tarpeellisia.

Hinojosan haastattelemat intiaanit olivat kuitenkin itsekin hyvin tietoisia siitä, mitä he halusivat

viljellä. He esiintyivät hyvin itsevarmoina kertoessaan siitä, mikä oli tarkoitettu omaan käyttöön,

mikä taas myyntiin. Vaikuttaa siltä, että heillä oli suuri vapaus päättää asiasta. Espanjalaiset eivät

missään tapauksessa voineet ainakaan täysin sanella sitä heille.230 He olivat myös viljelemiensä

kasvien asiantuntijoita, ja tiesivät, mitä heidän maansa tuottaa ja kuinka paljon. Vehnä oli

tuontitavaraa, mutta pääasiassa intiaanit viljelivät kotoperäisiä kasveja. Päätelleen siitä, kuinka

harvat kylät kasvattivat vehnää, se ei myöskään ollut kovin suosittu kasvi.

Lähteideni perusteella näyttää siltä, että intiaaniväestö sopeutui uudenlaisiin olosuhteisiin

huomattavasti paremmin kuin valloittajansa. Encomenderojen Hinojosalle osoittamassa kirjeessä he

tuovat selvästi esiin riippuvaisuutensa intiaaneista pystyäkseen tulemaan toimeen seudulla.

Espanjalaiset tarvitsivat intiaaneja voidakseen viljellä maata ja hoitaa karjaansa231 He eivät

ilmeisesti itse kyenneet tähän, sillä ilmasto ja maaperä olivat heille vieraita. Sen sijaan intiaanit

oppivat nopeasti esimerkiksi hoitamaan hevosia, vaikka eivät olleet ennen valloitusta edes nähneet

sellaisia, eivätkä muutenkaan olleet pitäneet kotieläimiä ennen espanjalaisten tuloa.

Sopeutuminen ei rajoittunut ainoastaan tuotantotapoihin, vaan lävisti koko yhteisön. Esimerkiksi se,

kuinka intiaanien päälliköt muuttuivat nopeasti viisaista neuvonantajista ja sotaretkien johtajista

espanjalaisten ja alkuperäiskansojen välisiksi yhteysmiehiksi kertoo kulttuurin sopeutuvaisuudesta.

229 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 101.
230 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 62v.–86r.
231 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 68v.–69v.
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Intiaanit hyödynsivät yhteisöjensä olemassa olevia instituutioita uudella tavalla ja muuttivat niitä

tarpeen vaatimalla tavalla. Sama näkyy myös heidän käytännönläheisessä ja joustavassa

suhtautumisessaan niin kristinuskoon kuin omiin uskontoihinsakin.

Nathan Wachtelin mukaan Perun intiaanien vastaus yhteiskuntansa hajoamiseen oli rajoitettu

akkulturaatio yhdistettynä kiihkeään perinteistä kiinnipitämiseen.232 Popayánin eteläpuolella

sijainneen Paston intiaaneja tutkineen Luis Caleron mukaan taas intiaanien suhtautuminen

espanjalaiskulttuurin piirteiden omaksumiseen muuttui suotuisammaksi uusien valloituksen jälkeen

syntyneiden sukupolvien myötä. He ymmärsivät, että espanjalaiset olivat tulleet jäädäkseen, eikä

heillä ollut omia muistikuvia vanhoista ajoista. Tästä huolimatta intiaanit pyrkivät säilyttämään

tärkeimmiksi katsomiaan osia omasta kulttuurista ja yhdistämään niitä valloittajan kulttuuriin.233

Nathan Wachtel kritisoi näkemystä, jonka mukaan tällainen akkulturaatio voisi olla keino hallittujen

ryhmien pelastamiseksi. Tämä on Wachtelin mukaan vain yksi kolonialismin muoto, johon liittyy

alentuva suhtautuminen valloitettuihin. Akkulturaatio on Wachtelin mukaan aina kriisin oire, eikä

sitä voi siitä erottaa. Hän toteaa myös, että tiettyjen eurooppalaisten piirteiden omaksuminen ei

tarkoita todellista sopeutumista, sillä nämä piirteet eivät muodosta koherenttia kokonaisuutta.

Wachtel lähteekin ajatuksesta, jonka mukaan kulttuuri on orgaaninen kokonaisuus, ja valloituksen

aiheuttama kriisi tuhosi tämän kokonaisuuden.234

Wachtelin yhteiskuntakäsitys vaikuttaa turhan staattiselta. Kulttuurit ovat aina olleet kosketuksissa

toisiinsa, eikä kulttuurivaikutteiden siirtyminen ja omaksuminen sinänsä ole paha asia. On kuitenkin

totta, että intiaanien vanha maailmanjärjestys pirstaloitui, ja valloittajat pyrkivät tyrkyttämään heille

omaansa ylhäältäpäin. Amerikan alkuperäiskansojen strategia tilanteessa oli täysin luonnollinen: he

omaksuivat sen, mikä oli pakko sekä sen, mistä oli heille hyötyä, mutta pyrkivät vastustamaan

täydellistä akkulturaatiota. Tässäkin oli toki yksilöllisiä eroja. Jotkut sopeutuivat paremmin, toiset

pyrkivät vastustamaan tiukemmin. Valinnanvapaus oli kuitenkin hyvin rajoitettua.

Ann Zulawski esittääkin Wachtelia paremman mallin akkulturaatiosta. Intiaanit joutuivat jatkuvasti

etsimään keinoja vastata tilanteeseen, joka oli pitkälti heidän ulottumattomissaan. Hyödyntämällä

siirtomaajärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia he pystyivät parantamaan asemaansa, mutta

232 Wachtel 1977, 140–141.
233 Calero 1997, 59.
234 Wachtel 1977, 140.
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seurauksena oli myös kulttuurillinen muutos alkuperäisväestön sopeutuessa valloittajien luomaan

järjestelmään. Zulawski siis kiistää Wachtelin ajatuksen intiaanien pyrkimyksistä eristäytyä ja

säilyttää oma kulttuurinsa. Sen sijaan he oppivat nopeasti toimimaan siirtomaayhteiskunnan

ehdoilla, mistä hyvänä esimerkkinä on se, että intiaanit saattoivat aikalaistodistajan mukaan usein

esimerkiksi vaihtaa asuinpaikkaa sen mukaan, missä oli eniten etuja saavutettavana.235

Zulawskin näkemys sopii paremmin yhteen myös omien tutkimustulosteni kanssa. Intiaanien

strategiana näyttää olleen valloituksen aiheuttamien haittojen minimointi ja hyödyn maksimointi.

Tämä ei toki ole mitenkään yllättävää kun muistamme, että kyse oli rationaalisista ihmisistä. Toisin

kuin Wachtel väittää, intiaanit pyrkivät sopeutumaan uuteen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin,

mutta kuitenkin omilla ehdoillaan. He eivät pyrkineet eristäytymään espanjalaisista, mutta eivät

toisaalta omaksuneet näiden kulttuuria sellaisenaan.

Intiaaneilla oli siis keinoja vaikuttaa omaan asemaansa. Omaksumalla eurooppalaisen kulttuurin, tai

ainakin osia siitä, he saattoivat parantaa tilannettaan ainakin jonkin verran. Ne yhteisöt, joiden

alueilla oli runsaasti espanjalaisten himoamaa kultaa, olivat paremmassa asemassa kuin muut, sillä

heidän oli helpointa maksaa espanjalaisten haluamat verot. He pystyivät myös myymään osan

kaivamastaan kullasta muille kylille. Kaikki kylät kuitenkin pyrkivät vastaamaan espanjalaisten

vaatimuksiin kykyjensä ja resurssiensa mukaan. Siirtomaayhteiskuntaan integroitumisen aste

vaihteli alueittain ja kylittäin. Toiset intiaanit pystyivät säilyttämään osan vapaudestaan

tehokkaammin, toiset puolestaan joutuivat vahvemman kontrollin alle. Kyseessä oli ainakin jossain

määrin neuvotteluprosessi espanjalaisten ja alkuperäiskansojen välillä.

Intiaaniväestö oli kuitenkin joutunut vieraan valloittajan alaisuuteen, eikä heillä ollut täyttä valtaa

päättää omista asioistaan. He olivat toisen luokan kansalaisia, joita espanjalaiset riistivät ja

kohtelivat huonosti. Tätä asiaa eivät mitkään sopeutumisstrategiat muuttaneet miksikään. Tilannetta

pahensi vielä esivallan heikkous. Encomenderot olivat paikallisesti vahvempia kuin esivalta, ja

intiaanien asema riippuikin usein näiden tahdosta. He eivät kuitenkaan olleet menettäneet täysin

toimintamahdollisuuksiaan.

235 Zulawski 1995, 200.
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6.2. Vastarinta

Espanjalaiset olivat valloittaneet Popayánin seudun ydinalueet melko nopeasti, mutta aivan

täydellinen valloitus ei kuitenkaan ollut. Vuoristossa asui vielä Hinojosan vierailun aikaan yli 30

vuotta valloituksen jälkeen heimoja, joita espanjalaiset eivät olleet kyenneet alistamaan.

Espanjalaisten ei ollut turvallista liikkua vuorilla, mistä syystä myöskään Hinojosa ei päässyt sinne

tutustumaan edes alistettuihin intiaanikyliin.236

Erityisesti Ceynan ja Banban provinssit olivat espanjalaisille hyvin turvattomia, sillä niissä asui

vielä intiaaneja, joita espanjalaiset nimittivät sodan ihmisiksi (gente de guerra). Nämä intiaanit

eivät käyneet jatkuvaa sotaa espanjalaisia vastaan ja ainakin osa heistä maksoi veroa, mutta he

tarttuivat herkästi aseisiin ja nousivat vastustamaan valloittajia. Alueella liikkuminen oli

espanjalaille hyvin turvatonta, ja Hinojosan vierailua edeltäneenä vuonna intiaanit olivat

surmanneet ainakin yhden siirtolaisen.237

Nämä syrjäseutujen intiaanit olivat kuitenkin vähemmistö alkuperäiskansojen keskuudessa, sillä

suurin osa intiaaneista oli rauhanomaisia. Valloitetutkaan kansat eivät kuitenkaan olleet täysin

alistettuja vaan käyttivät tarvittaessa passiivista vastarintaa. Ann Zulawski kirjoittaa, että intiaanien

muuttaminen espanjalaisten työvoimaksi oli konflikteja täynnä ollut prosessi. Andien kansat eivät

vapaaehtoisesti suostuneet ilmaiseksi työvoimaksi, vaan käyttivät kaikki mahdolliset keinot

lieventääkseen kokemaansa riistoa.238

Popayánin maakunnan intiaanit eivät ilmeisesti tunteneet minkäänlaiseen työvelvollisuuteen tai

verotukseen perustuvaa järjestelmää. Esimerkiksi Inkavaltakunta oli suuri uudelleenjakaja, jossa

valtio keräsi yhteisöiltä veroja ja jakoi tuotteet haluamallaan tavalla eteenpäin. Näin inkojen

hallitsemilla alueilla encomienda-järjestelmään sopeutuminen oli epäilemättä helpompaa. Sielläkin

espanjalaisten tulo mursi hallitsijan ja hallittavien välillä vallinnen vastavuoroisuuden periaatteen ja

verotaakka oli suurempi kuin ennen, mutta järjestelmä ei ollut täysin vieras.239

Espanjalaiset yrittivätkin aluksi ainakin näennäisesti säilyttää vastavuoroisuuden periaatteen. He

ymmärsivät intiaanipäälliköiden merkityksen valtansa takeena, ja pyrkivät ajoittain kopioimaan

236 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 2, fol. 35v.
237 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 116r.
238 Zulawski 1995, 200.
239 Ks. Wachtel 1977, 62, 101–103.
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vanhoja käytäntöjä jakamalla lahjoja encomiendansa caciqueille. Tavoitteena oli säilyttää vanha

yhteiskuntajärjestelmä, mutta asettua itse sen huipulle. Vastavuoroisuuden illuusio kuitenkin mureni

hyvin nopeasti espanjalaisten jatkuvasti kasvaneiden vaatimusten paineessa. Seurauksena oli

intiaanien tyytymättömyyden kasvu ja kapinoiden lisääntyminen 1560-luvulle tultaessa. Tämä

vauhditti encomienda-järjestelmästä luopumista ja hallinnollista reformia, jotka 1570-luvulta lähtien

vahvistivat keskusvallan otetta Espanjan siirtomaissa.240

Alueilla, joihin inkojen valta ei ollut koskaan ulottunut, ja joissa ei ollut pitkälle kehittynyttä

valtiojärjestelmää, espanjalaisten ei ollut mahdollista käyttää olemassa olevia mekanismeja

verotusjärjestelmää luodessaan. Näillä seuduilla se osoittautuikin vaikeammaksi ja enemmän aikaa

vieväksi prosessiksi.241 Esimerkiksi Popayánin ja Calin intiaanit eivät olleet tottuneet siihen, että

heidän tulisi työskennellä jollekin herralle, tai maksaa veroja työnsä tuloksista. He eivät

ymmärtäneet heille määrättyjä maksuja, eivätkä nähneet niitä velvollisuutena. Espanjalaiset yrittivät

selittää velvollisuuksien olevan yhteiseksi eduksi, mutta intiaanit näkivät asian enemmän

vapaudenriistona, ja halusivat järjestelmästä eroon.242

Mita-järjestelmä perustui inkavaltakunnassa käytössä olleeseen työvelvollisuusjärjestelmään, jota

käytettiin suurten julkisten rakennusten ja teiden rakentamisessa. Vahvan keskusjohtoisessa Perussa

tässäkään asiassa ei siis ollut mitään uutta, vaikka se olikin ollut aina tilapäisjärjestely, josta nyt

tehtiin säännöllinen. Popayánissa tilanne oli kuitenkin täysin toinen. Aivan kuten encomienda-

järjestelmä, myös tämä oli täysin vieras, ja epäilemättä herätti vastustusta intiaanien keskuudessa.

Espanjalaisten oli vaikea ymmärtää intiaanien erilaista työmoraalia. Heidän mielestään intiaanit

olivat huolimattomia ja välinpitämättömiä työssään, mikä aiheutti usein suuria taloudellisia

menetyksiä. Espanjalaisten näkökulmasta tämä oli osoitus intiaanien sivistyksen ja järjen

puutteesta.243 Todellisuudessa kyse on kuitenkin aivan muusta. Syitä intiaanien haluttomuuteen

työskennellä on ainakin kaksi. On selvää, että käytännössä orjan asemassa työskennellessä

motivaatio työn tekemiseen on pienempi. Lisäksi intiaanien käsitykset asiasta olivat varmasti

lähtökohtaisestikin erilaiset. He eivät ehkä pitäneet kovaa työntekoa yhtä suuressa arvossa kuin

valloittajansa.

240 Zulawski 1995, 40–46.
241 Calero 1997, 54.
242 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 30v.
243 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 25v.
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Kuten todettua, espanjalaiset toivat mukanaan Amerikkaan merkantilistisen kapitalistisen

järjestelmän, jossa tärkeää oli maan tuottama voitto ja pääoman kasautuminen. Tämä oli vierasta

pohjoisten Andien intiaaneille, joille maanviljelyn tarkoitus oli elannon hankkiminen yhteisölle.244

Kyse oli siis maailmankuvien välisestä ristiriidasta, sillä kummankin osapuolen oli vaikea

ymmärtää toista. Se, minkä espanjalaiset näkivät laiskuutena, olikin intiaaneille luonnollista

käyttäytymistä. Enempää ei tarvinnut tehdä, sillä tavoitteena ei ollut rikastuminen.

Huono työmoraali voi olla myös merkki passiivisesta vastarinnasta valloittajia kohtaan. Tässä

intiaaniväestö rinnastuu orjiin, joiden käsityksiä työstä on tutkittu melko paljon. Orjanomistajien

näkemysten mukaan he olivat usein hyvin laiskoja, mikä johtui heidän afrikkalaisuudestaan.

Nykytutkijat ovat kuitenkin kiistäneet ajatuksen afrikkalaisten heikommasta työmoraalista, ja

näkevät orjien ja heidän omistajiensa välisen konfliktin tyypillisenä esiteollisen ajan ilmiönä.

Vastaavia konflikteja esiintyi yhtälailla myös Euroopassa esimerkiksi aateliston ja

vuokraviljelijöiden välillä.245

Intiaanien mahdollisuudet nousta avoimeen kapinaan olivat rajalliset. Kapinoita syttyi aika ajoin,

mutta ne murskattiin julmasti, ja seuraukset olivat ankaria. Intiaanien näkökulmasta kapinat olivat

oikeutettuja, sillä espanjalaiset olivat pettäneet lupauksensa kohdella heitä vapaina miehinä.

Espanjalaiset kuitenkin näkivät kapinan petturuutena, josta rankaistiin ankarasti. Kapina olikin

usein vasta viimeinen keino, kun muut keinot, esimerkiksi maksulakko tai työstä kieltäytyminen, oli

käytetty loppuun. Lisäksi niiden määrä väheni kun olot vakiintuivat.246

Sen sijaan työn huonosti tekeminen on hyvä keino vastustaa vallanpitäjiä nousematta avoimeen

kapinaan. John Thorntonin mukaan hidastelu, työkalujen sabotointi ja muut työtehoa heikentävät

keinot olivat yleinen Afrikasta Amerikkaan tuotujen orjien passiivisen vastarinnan keino.

Orjanomistajat olivat riippuvaisia orjiensa työvoimasta, joten tahallinen laiskuus ja huolimattomuus

oli myös tärkeä ase, jolla hankittiin itselle lisää neuvotteluavaraa, ja sitä kautta esimerkiksi

enemmän vapaa-aikaa tai paremmat työolot.247

Voidaan tietenkin pohtia, kuinka paljon orjilla oli yleensä mahdollisuus neuvotella omistajiensa

kanssa. Thorntonin mukaan ajatus täysin alistetusta orjasta, jolla ei ole minkäänlaista vapautta

244 Calero 1997, 117.
245 Thornton 1998, 274.
246 Gamboa 2010, 286–290.
247 Thornton 1998, 274–275.
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vaikuttaa omaan elämäänsä, on nykytutkimuksessa enimmäkseen hylätty. Orjien mahdollisuudet

olivat hyvin rajoitetut, mutta he ymmärsivät tilanteensa, ja pyrkivät käyttämään hyväkseen niitä

keinoja, joita heillä oli käytössään. Hyvä esimerkki tästä on se, että orjat silloin tällöin karkasivat

tilapäisesti plantaaseilta, mutta palasivat takaisin saatuaan orjanomistajan lupauksen paremmista

työoloista tai vapaa-ajan lisääntymisestä. He siis yksinkertaisesti menivät lakkoon parempien

työolojen puolesta. Usein tästä seurasi myös rangaistus, mutta monet orjat olivat valmiita ottamaan

riskin.248

Epäilemättä myös Amerikan alkuperäisväestö osasi hyödyntää vastaavia keinoja. Popayánin ja

Calin intiaanit osoittivat Hinojosan haastatteluissa ymmärtävänsä hyvin vallitsevan tilanteen, ja on

todennäköistä, että he myös ymmärsivät asemansa tärkeänä työvoimana. Ilman intiaaneja kulta jäi

kaivamatta ja sadot korjaamatta. On kuitenkin mahdotonta sanoa, milloin huolimattomuus työssä on

tahallista, milloin taas tahatonta, joten ei voida todistaa sen olleen intiaanien tietoinen strategia.

Asian pohtiminen on kuitenkin hyvin mielenkiintoista.

Aseellista kapinaa yleisempi avoimen vastarinnan muoto, josta on olemassa myös selvää näyttöä,

olivat kieltäytyminen veroista tai työvelvollisuudesta, sekä pakeneminen kylistään espanjalaisten

ulottumattomiin. Tällainen tottelemattomuus oli melko yleistä huolimatta siitä, että se usein johti

vain tilanteen pahenemiseen. Espanjalaiset rankaisivat tottelemattomuudesta yleensä hyvin

ankarasti. Ajoittain intiaanit saivat kuitenkin ainakin tilapäisesti neuvoteltua itselleen hieman

paremmat olosuhteet.249

Hyvin yleinen arkisen vastarinnan muoto oli myös kieltäytyminen viljelemästä. Tavoitteena oli

ruuan loppuminen espanjalaisilta, mutta myös intiaanit itse joutuivat kärsimään. Kronikoitsija Cieza

de Leon kertoo useista tapauksista, joissa intiaanit itse kuolivat nälkään, koska ruoka loppui heidän

jätettyä kylvöt tekemättä. Zamira Díaz Lópezin mukaan tämä oli tavallinen passiivisen vastarinnan

keino koko Amerikassa.250

Maksuista ja työstä kieltäytymisestä löytyy näyttöä myös omasta aineistostani. Kyseessä oli

kuitenkin harvoin mikään julkinen mielenilmaus, vaan intiaanit toimivat usein melko

hienovaraisesti. Francisco de Belalcázar valitteli sitä, että espanjalaisilla ei ollut varaa maksaa

248 Thornton 1998, 174–275.
249 Calero 1997, 134.
250 Diaz López 1994, 149–150.
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intiaaneille peltojensa viljelystä niin paljoa kuin nämä vaativat, ja pyysi määräämään alemmat

palkat. Intiaanien jääräpäisyys vaaransi Belalcázarin mukaan espanjalaisten ruokahuollon.251

Intiaanit olivat siis selvästi useammankin kerran kieltäytyneet työskentelemästä liian pienellä

palkalla.

Popayánin mahtavimman encomenderon valitus viittaa siihen, että intiaanit todella pyrkivät

pitämään kiinni vapaudestaan. He halusivat olla omia herrojansa, eivätkä totelleet kaikessa

espanjalaisia. Encomenderojen valta intiaaneihin nähden oli suuri, kuten olemme nähneet, mutta

rajaton se ei ollut. Alkuperäisväestö ei ollut menettänyt itsetuntoaan vaikka olikin joutunut

alistumaan.

Esimerkiksi Junjulan kylän asukkaat esiintyivät hyvin uhmakkaasti vaatiessaan saada maksaa verot

työllä visitadorin vastustuksesta huolimatta (ks. luku 5.1.). Eräs kylän asukas totesi kuulustelussa,

että mikäli heidän pitäisi maksaa jollain muulla kuin kylvöillä

[…] he eivät työskentelisi eivätkä maksaisi ja kylvöillä ja työllä he maksavat ja
työskentelevät paremmin kaikki […]252

Samassa kylässä asunut intiaani Don Juan Sume säesti edellistä:

[…] sanoi, että parhaiten he maksaisivat kylvöillä tai metsästyksellä tai muilla töillä
joita he osaavat, sillä kultaa heillä ei ole […] kullalla he eivät maksa veroa […] ja että
kylvöillä he maksavat kaikki […]253

Tämä on hyvin rohkeaa puhetta valloitetuksi joutuneen kansan edustajalta uusien vallanpitäjien

virkamiehelle. Se on selvä esimerkki siitä, että intiaanit eivät olleet täysin alistettuja. He olivat

alakynnessä espanjalaisiin nähden, mutta pystyivät kuitenkin esittämään jopa vaatimuksia ja

huonosti peiteltyjä uhkauksia Espanjan kruunun edustajalle.

Tämä osoittaa sen, että intiaanit eivät aina olleet suosiolla valmiita muuttamaan tuotantoaan

verotusta palvelevaksi. He eivät olleet valmiita muuttamaan tapojaan voidakseen ostaa kultaa, vaan

251 AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 106v.–107r.
252 ”[…] no trabajaran e no pagaran e en rocias y en labores lo pagaran e mejor trabajaran todos […]”, AGI, Justicia,
leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 67r.
253 ”[…] dixo que mexor pagaran el tributo en rocias o en cazas o otros labores que ellos sepan porque horo no lo
tienen […] en horo el tributo no lo pagaran […] e que en rocias lo pagaran todos […],  AGI, Justicia, leg. 639, n. 2,
pieza 1, fol. 67v.
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he halusivat jatkaa kuten ennenkin. Mieluummin he työskentelivät isäntiensä pelloilla, kuin

muokkasivat tuotantoaan siirtomaataloutta palvelemaan.

Esimerkki osoittaa myös, että intiaanien aseman parantamiseen pyrkineet kruunun virkamiehet

olivat joskus vailla kosketusta alkuperäisväestön todellisuuteen. Hinojosan näkemyksen mukaan

verojen maksaminen työllä oli intiaanien kannalta huono asia, sillä se johti usein ylimääräisen työn

tuottamiseen. Asiaa olisi huomattavasti vaikeampi valvoa, kuin tavaralla maksamista. Hän ei

kuitenkaan halunnut joustaa asiasta edes silloin, kun intiaanit itse sitä vaativat.

Intiaanit myös valittivat jatkuvasti liiasta työstä viranomaisille.254 Myös Popayánin maakunnan

intiaanit oppivat hyödyntämään espanjalaisten oikeusjärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia

valittaa huonosta kohtelusta. Tämä oli kuitenkin hyvin vaikeaa ja hidasta, sillä intiaanit eivät

tunteneet kovin hyvin espanjalaista järjestelmää, ja kielitaidon puute muodostui usein ongelmaksi.

Lisäksi paikalliset viranomaiset olivat usein kykenemättömiä puuttumaan ongelmiin. Quiton

kuninkaallinen audiencia oli parempi kanava, mutta sinne oli pitkä matka, ja käsittelyprosessi oli

hyvin hidas. Hyvin usein intiaanien valitukset jäivätkin lopulta ratkaisematta.255

Tärkeää on kuitenkin se, että intiaanit eivät siis vain passiivisina ottaneet vastaan kaikkea, vaan

yrittivät käytössään olevien rajoitettujen keinojen avulla vaikuttaa asemaansa. Passiivisen

vastarinnan yleisyys huolimatta huonoista mahdollisuuksista onnistua saavuttamaan tavoitteita sen

avulla, ja vakavista seurauksista myös intiaaneille itselleen, kertoo omaa kieltään intiaanien

epätoivosta. Niin suuri oli heidän halunsa vapautua espanjalaisten mielivallasta, että he olivat joskus

valmiita kärsimään siirtomaaisäntien rangaistuksen ja jopa nälkäkuoleman sen vuoksi.

Vaikka intiaanien ääni ei tulekaan suoraan kuuluviin lähteideni perusteella, niidenkin pohjalta tulee

selväksi intiaanien tyytymättömyys espanjalaisten valtaa kohtaan. Selväksi tulee myös se, että

intiaanit pyrkivät asiaan vaikuttamaan. Heidän toimintamahdollisuudet olivat rajalliset, kuten

valloitetuilla kansoilla yleensä on, mutta he käyttivät niitä keinoja, joita heillä käytettävissä oli.

Amerikan alkuperäisväestö harvoin näyttäytyy aktiivisina toimijoina, mutta sitä he kuitenkin olivat.

Lewis Hanke pahoittelee intiaanien itsensä laatimien lähteiden puuttumista, minkä vuoksi emme

tiedä paljoakaan näiden suhtautumisesta encomienda-järjestelmään. Hän toteaa, ettei Amerikan

254 AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 31v.
255 Calero 1997, 133.
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alkuperäisväestön historiaa voida koskaan kirjoittaa heidän omista lähtökohdistaan.256 Hanke

esimerkiksi kertoo kirjassaan, kuinka chiriguano-intiaanit huijasivat Perun varakuningasta väittäen

pyhän Jaakobin ilmestyneen heille. He sanoivat haluavansa omaksua kristinuskon, mutta

myöhemmin selvisi, että he olivat vain pelanneet aikaa valmistellakseen kapinaa.257 Hanke jättää

kuitenkin mahdollisuuden hyödyntämättä, eikä edes yritä esimerkin avulla osoittaa intiaanien

ymmärrystä tilanteesta ja kykyä toimia sen mukaisesti.

Myös Hanken seuraaja, intiaanien puolustajien ja encomenderojen välistä konfliktia nykyisessä

Kolumbiassa kuvannut Indalecio Liévano Aguirre sortuu samaan virheeseen. Intiaanien oma osuus

tässä konfliktissa ei tule esiin oikeastaan ollenkaan. Liévano Aguirre kyllä kertoo esimerkiksi

intiaanien kollektivistisen yhteiskuntajärjestelmän ja siirtomaatalouden yhteensovittamisen

vaikeudesta, sekä siitä, että intiaanien vapaus päättää omista asioista pyrittiin turvaamaan lailla.

Alkuperäisväestö on kuitenkin tässäkin koko ajan vain virkamiesten, munkkien ja siirtolaisten

toiminnan kohteena, ikään kuin heillä ei olisi omaa tahtoa lainkaan.258

Siitä, kun Hanke mielipiteensä esitti, on kuitenkin kulunut jo yli 60 vuotta, ja

historiantutkimuksessa on tapahtunut paljon kehitystä. Enää ei tarvitse tyytyä toteamaan, ettemme

tiedä juuri mitään intiaanien suhtautumisesta siirtomaavaltaan. Kun lähdeaineistoa lukee tarkkaan,

ja huomioi pienetkin vihjeet, voi huomata, että intiaanit olivat itse asiassa hyvin hanakoita

haastamaan siirtomaajärjestelmän, vaikka nousivatkin harvoin avoimeen kapinaan. Tämä jää usein

pimentoon tutkimuksessa, sillä arkipäivän vastarinnasta on vaikea löytää merkkejä.

On kuitenkin ehkä liian vapaata päättelyä olettaa, että kaikki merkit mahdollisesta passiivisesta

vastarinnasta olisivat sitä. Todennäköisesti usein ei ollut kysymys mistään suunnitellusta

siirtomaaisäntää vastaan suunnatusta toiminnasta, vaan enemmänkin vastahakoisuudesta luopua

täysin vanhasta kulttuurista ja vanhoista toimintatavoista. Puhuminen sopeutumis- ja

vatsarintastrategioista saattaakin vaikuttaa hiukan mahtipontiselta, mutta toisaalta toiminta ei

varmasti ollut täysin suunnittelematontakaan. Aina näitä esittämiäni sopeutumisen ja vastarinnan

keinoja ei käytetty tietyn ennalta määrätyn tavoitteen saavuttamiseen, mutta aivan kuten ihmiset

yleensä, myös 1500-luvun Popayánin ja Calin alkuperäisväestö pohti toimintansa järkevyyttä ja

mahdollisia seurauksia.

256 Hanke 1949, 85.
257 Hanke 1949, 136.
258 Liévano Aguirre 1996, 143–169.
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Kyse ei siis välttämättä ollut mistään suurista loppuun saakka mietityistä strategioista, mutta tietyllä

tavalla suunnitelmallisesta toiminnasta kuitenkin. Tämän seikan kiistäminen olisi intiaanien

rationaalisuuden kieltämistä. He eivät aina toimineet siten kuin meidän mielestämme olisi järkevää,

mutta he olivat aivan yhtä rationaalisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Heidän yhteiskuntansa vain

toimi erilaisella logiikalla.

7. Johtopäätökset

Intiaanit itsenäisinä toimijoina olivat pitkään pimennossa historiantutkimuksessa. Usein intiaanien

ja espanjalaisten kohtaamisia kuvaavissa kirjoissa alkuperäisväestö esiintyy pääasiassa toiminnan

kohteina. He ovat passiivisia ja lähes näkymättömiä objekteja, joita espanjalaiset sortavat tai

puolustavat.259 Myös niin sanotun tavallisen kansan mielissä intiaanit ovat edelleen monesti täysin

alistettu ryhmä vailla mitään toimintamahdollisuuksia. Alkuperäisväestö näyttäytyy avuttomina

uhreina, jotka passiivisina ottivat vastaan kaiken, mitä heille tarjottiin. Tämä käsitys ei kuitenkaan

vastaa totuutta. Intiaanit olivat toki alistettu kansanryhmä, jonka mahdollisuudet vaikuttaa omaan

elämään olivat rajalliset. Mutta täysin olemattomat ne eivät olleet.

Toisaalta intiaanit toimijoiksi nostaneet tutkijat esittävät näiden pyrkineen eristäytymään

ympäröivästä yhteiskunnasta ja säilyttämään tiukasti oman kulttuurinsa. He toteavat, että

intiaanikulttuuriin sekoittui myös espanjalaisia vaikutteita, mutta hyvin rajoitetusti.260 Myös tämä

näkemys eristäytyvistä intiaaneista on tutkimukseni mukaan ongelmallinen kahdesta syystä. Sen

perusteella nämä eivät kyenneet elämään uuden tilanteen ehdoilla, vaan tarrautuivat vanhaan ja

kieltäytyivät hyväksymästä muutoksia. Toisaalta intiaanien panos uudenlaisen

siirtomaayhteiskunnan luomisessa jää täysin pimentoon.

Näiden lisäksi on kolmaskin tutkimuslinja, joka vastaa parhaiten omia näkemyksiäni. Siinä intiaanit

nähdään hyvin aktiivisina ja oman tilanteensa mahdollisuudet ja rajoitukset ymmärtävinä ihmisinä,

jotka pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan muokkaamaan yhteiskuntaa, jossa heidän oli elettävä.

Heillä ei kuitenkaan ollut täydellistä valinnanvapautta, vaan he joutuivat toimimaan

siirtomaayhteiskunnan määrittämien raamien puitteissa. Intiaanit eivät suinkaan pyrkineet

259 Ks. Hanke 1949; Todorov 1992; Liévano Aguirre 1996.
260 Ks. Wachtel 1977; Charney 2001.
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eristäytymään siirtomaayhteiskunnasta, vaan toimivat aktiivisesti osana sitä. He myös oppivat

käyttämään järjestelmää hyväkseen asemaansa parantaakseen. 261

Espanjalaisten vallan alle joutuneet primitiivisissä yhteisöissä eläneet intiaanit, joilla ei ollut

kirjoitustaitoa, on helppo nähdä alentuvassa valossa. Tällainen ennakkoluuloinen asenne ohjasi

siirtomaaisäntien ajattelua, ja se vaikutti pitkään myös historiankirjoitukseen. Miten kansa, joka ei

koskaan luonut kirjallista kulttuuria, olisi voinut ymmärtää vallitsevaa tilannetta yhtä hyvin kuin

eurooppalaiset? Kun asiaa tarkastellaan ilman ennakkoluuloja, nähdään kuitenkin, että intiaanit

olivat hyvin sopeutumiskykyisiä. He oppivat nopeasti ymmärtämään espanjalaisten luomaa

järjestelmää.

Kuva intiaanien yksinkertaisuudesta on kuitenkin elänyt hyvin sitkeästi ihmisten mielissä. Rani-

Henrik Anderson ja Markku Henriksson mainitsevan valaisevan esimerkin Pohjois-Amerikasta.

Hollantilaiset ”ostivat” vuonna 1623 Manhattanin saaren intiaaneilta 28 dollarilla rihkamaa. Tätä

kauppaa on pidetty malliesimerkkinä intiaanien tyhmyydestä ja kyvyttömyydestä. Intiaanien

näkökulmasta tyhmiä olivat kuitenkin hollantilaiset, jotka ostivat saaren canarsee-intiaaneilta, jotka

eivät sitä omistaneet, eivätkä edes asuneet siellä. Intiaanit eivät edes pitäneet maata kauppatavarana,

joten todennäköisesti he eivät katsoneet hollantilaisten omistavan maata sen enempää kuin kukaan

muukaan. Eurooppalaisten rihkama puolestaan oli intiaaneille arvokasta, sillä se oli tavaraa, jota

heillä ei ollut.262

Edeltävä esimerkki osoittaa, että asiat muuttuvat kun niitä tarkastellaan eri kulmista. Intiaanit

ajattelivat ja toimivat eri tavalla kuin eurooppalaiset, mutta olivat kuitenkin aivan yhtä järkeviä.

Vastaavanlaiset ennakkoluulot ovat ohjanneet esimerkiksi Afrikan historian tutkimusta, mutta ne

ovat nyttemmin murtuneet. Uusin tutkimus on osoittanut Euroopan ulkopuolisten kansojen olleen

tietoisempia kuin siirtomaaisännät uskoivat. Sama koskee myös Euroopan omia talonpoikia ja

muita alempien säätyjen edustajia. Myös esimerkiksi uusin naishistoria on tuonut esiin naista

toimijana, eikä vain alistettuna väestönosana.

Totesin johdannossa, että lähdemateriaalini on tietyllä tavalla vääristynyttä, eikä intiaanien oma

ääni pääse sen perusteella esiin. Olen kuitenkin pyrkinyt Ginzburgin johtolankamenetelmää

hyödyntäen etsimään vihjeitä intiaanien reaktioista valloittajien pyrkimyksiin sekä intiaanien

261 Ks. Zulawski 1995; Calero 1997; Gamboa 2010.
262 Andersson & Henriksson 2010, 136.
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toiminnan takana vaikuttaneista motiiveista. Näitä vihjeitä seuraamalla olen pyrkinyt osoittamaan,

että huolimatta alistetusta asemastaan intiaanit olivat aktiivisia toimijoita, jotka pyrkivät käytössään

olleiden rajallisten resurssien puitteissa vaikuttamaan omaan tilanteeseensa ja määrittämään

paikkaansa yhteiskunnassa.

Se, mitä intiaanit itse ajattelivat tilanteesta, jää ikuisiksi ajoiksi pimentoon. Puhun tässä

strategioista, mutta emme voi tietää, kuinka suunnitelmallisesti intiaanit toimivat. Hahmottelemani

toimintamallit ovatkin omia tulkintojani, mutta ne perustuvat kuitenkin lähteistä löytämiini

johtolankoihin. Tämä on tyypillistä historiatieteessä. Historiaa ei kirjoiteta suoraan lähteistä, vaan

niitä täytyy analysoida kriittisesti. Näin syntyvä tutkimustulos on tutkijan tulkinta, hänen itsensä

rakentama konstruktio, mutta se on aina pystyttävä perustelemaan lähteiden avulla. Historia on

empiirinen, mutta ei eksakti tiede.

Lähteistä löytyy esimerkkejä intiaanien ja espanjalaisten välisistä konflikteista, jotka jo sinänsä

osoittavat intiaanien aktiivisuutta. Mikäli intiaanit olisivat vain alistuneet espanjalaisen vallan alle,

mitään konflikteja ei olisi edes syntynyt. Lähteissä on myös esimerkkejä siitä, kuinka intiaanien

yhteisöt olivat mukautuneet uuteen yhteiskuntaan, miten he reagoivat käännytykseen, ja kuinka he

pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi verotukseen ja työvelvollisuuteen.

Kaikki edellä mainitut esimerkit kertovat siitä, miten intiaanit pyrkivät sopeutumaan valloitukseen

ja espanjalaisvaltaan, ja miten he pyrkivät sitä vastustamaan. Tämä kaikki on intiaanien itsenäistä

toimintaa, jonka motiivina oli oman aseman parantaminen. Se ei välttämättä hahmottunut intiaanien

päässä miksikään selväksi strategiaksi, mutta on silti ollut ainakin osittain suunnitelmallista. Lähden

siitä, että intiaanit olivat siinä mielessä rationaalisia, että ymmärsivät tilanteen ja osasivat pohtia

tekojensa seurauksia.

Johtopäätökseni on, että Popayánin ja Calin alkuperäisväestö pyrki aktiivisesti toimimaan

yhteiskunnassa ja parantamaan omaa asemaansa. Valta oli espanjalaisten käsissä, mutta intiaanit

eivät kuitenkaan olleet passiivisia. Heillä oli omat intressinsä, joita he puolustivat niillä keinoilla,

joita heillä oli käytettävissään. Heidän toimintamahdollisuutensa olivat usein hyvin rajallisia,

eivätkä he pystyneet nousemaan tasaveroisiksi toimijoiksi espanjalaissiirtolaisten kanssa, mutta he

eivät olleet täydellisesti alistettuja.
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Intiaanit olivat kuitenkin espanjalaisille ensisijaisesti työvoimaa. Siirtomaatalous oli riippuvainen

heidän työpanoksestaan, ja heitä käytettiin Popayánissa ja Calissa kaikkiin mahdollisiin töihin.

Alueen intiaanit nääntyivät raskaan työtaakan alla, ja heidän kohtelunsa oli muutenkin hyvin

huonoa. Heikosta työtuloksesta rangaistiin ankarasti, ja mikäli intiaani kuoli työn ääressä, tämän

yhteisöä vaadittiin lähettämään tilalle toinen työntekijä korvaamaan menetystä.

Asema elintärkeänä työvoimana antoi intiaaneille kuitenkin myös mahdollisuuksia vaikuttaa omaan

asemaansa. Heidän käytössään oli useita passiivisen vastarinnan muotoja, kuten työstä

kieltäytyminen tai sen huonosti tekeminen, ja lisäksi he oppivat pikku hiljaa hyödyntämään

espanjalaista oikeusjärjestelmää. Seurauksena vastarinnasta oli usein ankara rangaistus, mutta siitä

huolimatta se säilytti suosionsa. Tämä kertoo osaltaan intiaanien epätoivosta ja taipumattomuudesta.

Ajoittain intiaanien harjoittamasta vastarinnasta oli kuitenkin myös hyötyä heidän saatua

neuvoteltua itselleen paremman aseman.

Espanjalaiset pyrkivät kytkemään intiaaniväestön osaksi siirtomaayhteiskuntaa paitsi verotuksen,

myös käännytyksen avulla. He halusivat tehdä alkuperäisväestöstä kristittyjä katolisen kirkon

palvelijoita. Tämä oli erityisesti kruunulle hyvin tärkeää, sillä intiaaneista tuli tehdä hyviä katolisia

alamaisia Espanjan kuninkaalle. Suurin osa Popayánin ja Calin intiaaneista olikin kastettu, mutta

uskonnon omaksuminen oli jäänyt hyvin pinnalliseksi. Usein intiaanit jatkoivat vanhojen

uskontojensa harjoittamista salaa espanjalaisilta. Tämäkin osoittaa, että Popayánin ja Calin

alkuperäisväestö ei ollut täydellisesti espanjalaisten käskyvallan alla.

Espanjalaisten ja intiaanien välillä vallinnut jatkuva konflikti ilmeni monin tavoin. Selvimmin se

näkyy suhtautumisessa alkuperäisväestön työvelvollisuuteen. Espanjalaiset olivat lähteneet

Amerikkaan mielessään rikastuminen, ja he pyrkivät ottamaan intiaanien tarjoamasta työvoimasta

kaiken irti. Intiaanit sen sijaan halusivat ensisijaisesti rauhassa hankkia elantonsa itselleen ja

yhteisölleen viljelemällä maitaan. Konflikti tulee esiin myös uskontokysymyksessä. Espanjalaiset

pyrkivät nopeasti käännyttämään kaikki intiaanit kristinuskoon, mutta nämä eivät olleet kovin

halukkaita luopumaan omista perinteisistä uskonnoistaan.

Intiaanien lukumäärän romahtaminen kertoo, kuinka vahva konflikti oli kyseessä. Popayánin

intiaaniväestö oli Hinojosan visitaan mennessä romahtanut noin viidennekseen valloitusta

edeltäneestä tasosta, ja Calin väkiluvun kehitys lienee ollut samansuuntainen. Lisäksi väestömäärä

jatkoi laskemistaan vielä pitkään. Korkea kuolleisuus johti myös yhteisöjen hajoamiseen.
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Kokonaisia kyliä tuhoutui, ja monet joutuivat eroon yhteisöistään. Osasta tuli kiertolaisia, osa

puolestaan opetteli espanjan kielen, omaksui kristinuskon ja alkoi pukeutua espanjalaisten tapaan.

Nämä ladinot pystyivät parantamaan henkilökohtaista asemaansa muuhun alkuperäisväestöön

nähden, mutta heihin suhtauduttiin yleensä hyvin epäluuloisesti kaikissa ryhmissä.

Intiaaniyhteisöt säilyttivät kuitenkin nimellisen itsenäisyytensä ja oikeuden päättää omista

asioistaan tietyissä rajoissa niin Popayánin maakunnassa kuin monilla muillakin seuduilla.

Intiaanipäälliköt, eli caciquet, nousivat erityisen tärkeään rooliin välittäjinä kansansa ja valloittajien

välillä. Heidän asemansa oli kruunun tunnustama, ja he vertautuivat virallisesti Espanjan

pikkuaateliin. Popayánin ja Calin intiaanit myös mukauttivat yhteiskuntajärjestelmäänsä

espanjalaisten vaatimusten mukaan. Caciquet menettivät perinteiset omaisuuden jakoon liittyvät

tehtävänsä, mutta nousivat sen sijaan yhteisönsä etujen valvojaksi valloittajien suuntaan.

Käytännössä espanjalaiset eivät kuitenkaan useinkaan noudattaneet määräyksiä kunnioittaa

intiaaniyhteisöjen itsenäisyyttä. Popayánin piispa Agustín de Coruña valitti Hinojosalle

encomenderojen liiasta vallasta intiaaneja kohtaan, ja visitador pani tämän myös itse merkille. Hän

antoi lukuisia määräyksiä, joilla pyrittiin puuttumaan intiaanien huonoon kohteluun, työhön

pakottamiseen ja liialliseen verottamiseen, sekä esimerkiksi näiden huijaamiseen markkinoilla.

Popayánin maakunnan kaltaisilla syrjäseuduilla määräysten teho jäi kuitenkin usein puutteelliseksi,

sillä paikallisviranomaisilla ei ollut resursseja valvoa niiden toteuttamista.

Intiaanit olivatkin siirtolaisten näkökulmasta selvästi alempiarvoisia ihmisiä, joita sai kohdella

miten itse halusi. Popayánin ja Calin encomenderot puhuivat kuulusteluissa näistä hyvin

sovittelevasti, ja väittivät näiden palvelevan espanjalaisia mielellään ja olevan tyytyväisiä

asemaansa. Niin intiaanien kuin kirkonmiesten tekemät jatkuvat valitukset huonosta kohtelusta

kuitenkin todistavat, että heidän tekonsa eivät vastanneet heidän puheitaan. Encomenderojenkin

joukossa oli poikkeuksia, mutta pääasiassa he halusivat ottaa alkuperäisväestöstä irti kaiken sen,

mikä oli mahdollista.

Kaikkia espanjalaisia ei kuitenkaan ole syytä niputtaa samaan ryhmään. Katolisen kirkon edustajat

ja kruunun virkamiehet yrittivät usein parantaa intiaanien asemaa, puuttua näiden huonoon

kohteluun ja estää näiden työvoiman riistoa. Hinojosa ja muut kruunun virkamiehet pyrkivätkin

parhaansa mukaan kitkemään pahimpia väärinkäytöksiä. Osa teki sen viran puolesta, mutta osalla

oli ilmeisesti henkilökohtaisiakin motiiveja.
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Kruunu oli hyvin huolissaan siitä, että intiaaniväestöllä teetettiin liikaa työtä niin, että aika ei

riittäisi oman elannon hankkimiseen ja kristinuskon opetteluun. Myös raskaan työtaakan lisäämä

kuolleisuus huolestutti kruunua. He pyrkivätkin jatkuvasti antamaan uusia säädöksiä, joilla

alkuperäisväestön asemaa yritettiin parantaa. Pyyteettömästi ei kruunukaan toiminut. Intiaanit olivat

Espanjan kuninkaiden vasalleja, eivätkä he halunneet encomenderoista paikallista aatelistoa.

Toisaalta se halusi epäilemättä pitää siirtomaat rauhallisina, ja varoi ärsyttämästä paikallisia

mahtimiehiä liikaa, joten usein kruunu joutui tasapainottelemaan intiaanipolitiikassaan.

Kirkon rooli on kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen. Esimerkiksi Popayánin arkkipiispa

Agustín, Popayánin arkkidiakoni Don Juan sekä Calin kirkkoherra isä Juan esiintyivät kaikki

intiaanien puolustajina. He valittivat näiden huonoa kohtelua, ja pyrkivät myös käytännössä

toimimaan näiden aseman parantamiseksi. Samalla he kuitenkin pyrkivät aktiivisesti käännyttämään

intiaaneja ja samaan nämä luopumaan aiemmista pakanallisista tavoistaan. Tämä oli

intiaanikulttuurin säilymisen kannalta tuhoisaa, mutta 1500-luvun pappien ja munkkien näkökulma

asiaan oli erilainen. Itse he katsoivat toimivansa alkuperäiskansojen sielujen pelastamiseksi.

Yhteistä näille ryhmille oli kuitenkin se, että kaikki ne pitivät intiaaneja espanjalaisia

alempiarvoisina. Nämä olivat työvoimaa, käännytettäviä sieluja, luonnollisia orjia, tai holhouksen

alaisia isoja lapsia. Tasa-arvoisia he eivät olleet. Sitä miten intiaanit itse näkivät asian, ei ole tietoa.

Sen sijaan tiedämme, että intiaanit ajoittain nousivat kapinaan vallanpitäjiä vastaan ja vaativat

oikeuksia itselleen. Useimmiten intiaanit eivät kuitenkaan ainakaan julkisesti kiistäneet Espanjan

kuninkaan ylivaltaa, vaan toimivat olemassa olevan järjestelmän puitteissa.

Huonosta asemastaan huolimatta intiaanit pystyivät sopeutumaan valloituksen tuomiin muutoksiin.

He pyrkivät parhaansa mukaan pitämään kiinni oman kulttuurinsa tärkeimmiksi katsomistaan

piirteistä, mutta he osoittautuivat myös mukautumiskykyisiksi. Huolimatta siirtolaisten

kohtuuttomista vaatimuksista, Popayánin ja Calin intiaanit pystyivät tuottamaan tarpeeksi

tullakseen toimeen. He muokkasivat tuotantoaan ja kaupankäyntiään uutta tilannetta palvelevaksi, ja

hakivat tukea perinteisestä yhteisöllisyydestään sekä vastavuoroisuuden periaatteesta, joka oli

intiaaneille hyvin tärkeä. Intiaanien kyky selviytyä valloituksen aiheuttamasta lähes täydellisestä

tuhosta kertoo paljon ihmisen venymiskyvystä vaikeassa tilanteessa.
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Popayánin ja Calin intiaanit eivät kuitenkaan tyytyneet ainoastaan sopeutumaan espanjalaisten

valtaan, vaan pyrkivät sitä myös vastustamaan. Aseelliset kapinat olivat hyvin harvinaisia, joskin

niitäkin tapahtui ajoittain varsinkin vuoristossa. Tavallisempaa oli kuitenkin passiivinen vastarinta,

joka saattoi liittyä esimerkiksi oman perinteisen uskonnon harjoittamiseen salaa, työstä

kieltäytymiseen tai encomenderon ulottumattomiin pakenemiseen. Useimmiten intiaanit eivät

kyseenalaistaneet itse järjestelmää, vaan vaativat esimerkiksi parempaa kohtelua tai lisää vapaa-

aikaa. Aineistossa on myös esimerkkejä esimerkiksi siitä, että intiaanit ovat kieltäytyneet

työskentelemästä ilman kunnon palkkaa, tai ottaneet pestejä ulkopuolisten palveluksessa

encomenderonsa vastustuksesta huolimatta. Kaikki tämä kertoo intiaanien aktiivisuudesta, ja siitä,

että he ymmärsivät tilanteensa.

Tutkimukseni perusteella ei voida kuitenkaan päätellä, että intiaanit olisivat pystyneet merkittävästi

vaikuttamaan siihen, millä tavalla siirtomaayhteiskunta kehittyi. Espanjalaiset hallinto- ja

verotusjärjestelmiä paikallisten olosuhteiden mukaan, joten tässä mielessä myös intiaanit vaikuttivat

siihen. Valta oli kuitenkin tiukasti espanjalaisten käsissä, eivätkä intiaanit olleet tasaveroisia

neuvottelukumppaneita. Vaikka intiaanit eivät olleet passiivisia, he pystyivät lähinnä reagoimaan

espanjalaisten toimintaan. Espanjalaisten luoma järjestelmä asetti rajat, joiden sisällä intiaanit

pystyivät toimimaan.

Tutkimustulokseni vahvistavat viime aikoina noussutta kuvaa intiaanien asemasta varhaisessa

espanjalaisessa siirtomaayhteiskunnassa. He eivät olleet vain eristetty ja alistettu ryhmä, vaan

erottamaton osa yhteiskuntaansa. Näin oli myös Popayánissa ja Calissa. Alkuperäisväestö oli

espanjalaisväestöä heikommassa asemassa, mutta he eivät eläneet muusta yhteiskunnasta erillään.

He olivat jatkuvassa kanssakäymisessä valloittajiensa kanssa, ja pystyivät tietyin ehdoin myös

määrittämään omaa paikkaansa maailmassa, jossa he elivät.

Tilanne ei kuitenkaan ollut täysin samanlainen kaikkialla Espanjan siirtomaissa. Näyttää siltä, että

caciquen asema ei Popayánissa ja Calissa ollut aivan yhtä vahva kuin esimerkiksi Perussa tai

Uudessa Granadassa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että valtiokehitys ei ollut Popayánin

maakunnassa edennyt yhtä pitkälle, mistä syystä alueella ei ollut vahvoja päälliköitä ennen

valloitusta. Toisaalta intiaaniväestön hajanaisuus ja vuoristoisen alueen vaikeakulkuisuus antoivat

mahdollisuuden vastustaa espanjalaisia kulttuurivaikutteita pidempään kuin alueilla, joissa oli jo

olemassa keskitetympi hallintojärjestelmä. Valloitusta edeltänyt paikallinen yhteiskunnallinen

tilanne siis vaikutti siihen, miten siirtomaayhteiskunta kehittyi.
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Intiaanien toiminta sekä heidän roolinsa yhteiskunnassa jäävät helposti pimentoon tutkittaessa

suuria yksiköitä ja laajoja aikakausia. Tästä syystä on syytä tutkia myös paikallistasoa, jotta myös

tavallinen ihminen nousee esiin. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla makrohistorian vastakohta, vaan

mikro ja makro voivat täydentää toisiaan erinomaisesti. Yhdistelemällä eri alueilta saatuja

tutkimustuloksia täydennämme samalla kokonaiskuvaa Espanjan siirtomaavallasta Amerikan

mantereella, ja huomaamme paremmin sen eri vivahteet. Siksi myös Popayánilla ja Calilla on

merkitystä.

Eräs tärkeimmistä asioista, mitä historia voi meille opettaa on se, että meidän tapamme nähdä

maailma ja toimia siinä ei ole ainoa mahdollinen. Usein meille vierasta kulttuuria edustavien

ihmisten toiminta vaikuttaa epärationaaliselta, mutta kun sitä tarkastellaan sen omista lähtökohdista

vailla ennakkoluuloja ja asetetaan omaan kontekstiinsa, se muuttuukin täysin ymmärrettäväksi.

1500-luvun Popayánissa ja Calissa eläneet intiaanit eivät olleet vain ymmärtämättömiä ja kohtalon

armoilla eläviä alkuasukkaita, vaan ihmisiä, jotka kykenivät hahmottamaan omaa maailmaansa ja

toimimaan sen edellytysten mukaisesti maksimoidakseen hyötynsä.

Intiaanit eivät virallisesti olleet orjia, mutta heidän asemansa muistuttaa orjien asemaa. Pohjois-

Amerikan orjia tutkinut Eugene Genovese toteaa, että tämä äärimmilleen viety sorron ja riiston

muoto teki orjista uhreja, mutta nämä uhrit eivät suostuneet olemaan pelkästään sitä. He

kamppailivat tehdäkseen asemansa edes hieman siedettävämmäksi ja saadakseen edes jotain iloa

elämästä.263 Samalla tavalla myös Popayánin ja Calin alkuperäiskansat kamppailivat oikeuksiensa

puolesta espanjalaisten vallan alla. Tämä on liian arvokas asia jäämään pimentoon.

Espanjalaisen siirtomaayhteiskunnan luominen Amerikkaan oli julma prosessi. Valtava määrä

intiaaneja kuoli, heidän yhteiskuntansa hajosivat, ja he itse joutuivat alistumaan rankan

pakkotyöjärjestelmän alle. Intiaanit olivat ilman muuta uhreja. Heidän näkemisensä pelkkinä

uhreina johtaa kuitenkin helposti vähättelevään asenteeseen. Tällöin jää pimentoon se tosiseikka,

että he olivat ajattelevia ihmisiä, jotka kyllä ymmärsivät oman tilanteensa, ja osasivat toimia sen

puitteissa. Tämä näkemys poikkeaa siirtomaaisäntien näkemyksestä, mutta on silti

totuudenmukainen. Intiaanien ilmiömäinen kyky sopeutua valloituksen aiheuttamaan hävitykseen ja

263 Genovese 1972, 317.
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espanjalaisten tuomaan täysin vieraaseen järjestelmään on itse asiassa osoitus suuresta

älykkyydestä.

Tutkimukseni käsittelee isoja kysymyksiä, joihin olen pyrkinyt myös antamaan vastauksia.

Lopullisia vastauksia ei moniin niistä kuitenkaan voida antaa pro gradun määräämissä rajoissa,

joten työ herättää myös ajatuksia jatkotutkimusta ajatellen. Aikaperspektiiviä laajentamalla voisi

saada paremmin hahmotettua alkuperäisväestön yhteisöjen ja niiden aseman kehitystä pidemmällä

aikavälillä. Toisaalta ottamalla mukaan uusia lähderyhmiä, kuten asianosaisten kirjeitä,

oikeudenkäyntipöytäkirjoja, valituksia, raportteja ja kruunun määräyksiä, voitaisiin saada vielä

laajempi kuva 1500-luvun loppupuolen intiaaniväestöstä nykyisen Kolumbian lounaisosissa.
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Liite 1: Sanasto

Alcalde Mayor Kaupunginneuvoston jäsen

Audiencia Real Alueensa korkein oikeusistuin siirtomaissa. Popayán ja Cali kuuluivat

Quiton kuninkaallisen audiencian alaisuuteen

Cacicazgo Tietyn intiaanipäällikön alaisuuteen kuulunut kylä

Cacique Intiaanipäällikkö

Conquistador Amerikan valloitukseen osallistunut espanjalainen. Sanamukaisesti

valloittaja.

Encomendado Encomiendaan kuuluva intiaani

Encomendero Encomiendan haltija

Encomienda Tietty joukko intiaaneja, yleensä esimerkiksi tietyn intiaanikylien

asukkaita, jotka kuningas oli luovuttanut jonkun espanjalaisen

mahtimiehen haltuun. Näiden oli maksettava määrätty maksu

encomenderolleen, tai työskenneltävä tämän maatilalla tai kaivoksissa.

Vastineeksi encomenderon oli huolehdittava intiaanien hyvinvoinnista ja

opetettava näille kristinuskoa. Intiaanit eivät olleet encomenderon

omaisuutta, vaan vapaita, mutta heillä oli työvelvollisuus.

Fanega Mittayksikkö. Tilavuusmittana n. 59,8 l, pinta-alana n. 0,644 ha.

Gobernación Maakunta, jota johti kuvernööri. Tämä oli varakuningaskunnasta

seuraava maallisen vallan yksikkö. Popayán ja Cali kuuluivat Popayánin

maakuntaan

Grano Painoyksikkö. Vastaa noin 0,05 grammaa.

Jurisdicción Tuomiokunta. Popayán ja Cali muodostivat kumpikin oman

tuomiokuntansa, joihin kuuluivat myös kaupunkeja ympäröinyt

maaseutu.

Ladino Espanjalaistunut intiaani

Leyes Nuevas Uudet lait. Vuonna 1542 annettu kuninkaan käskykirje, jossa puututtiin

intiaanien kohteluun ja pyrittiin estämään encomiendojen muuttuminen

perinnöllisiksi.

Liiga Pituusyksikkö. Vastaa n 5,5727 kilometriä.
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Mita Työvelvollisuusjärjestelmä, jonka perusteella intiaanikylien oli

luovutettava tietty joukko asukkaistaan yleisiin töihin, esimerkiksi

rakennustöihin, peltojen viljelyyn tai polttopuiden keräämiseen.

Mitayo Mita-palveluun määrätty intiaani

Patronato Real Paavin espanjan kuninkaalle luovuttama maallinen ja hengellinen

ylivalta Amerikassa

Peso de buen oro Rahayksikkö, joka vastasi 4,6 grammaa kultaa. Sananmukaisesti peso

hyvää kultaa.

Servicios personales Laiton järjestelmä, jonka avulla encomenderot pakottivat haltuunsa

uskotut intiaanit erilaisiin töihin ilman palkkaa. Sanamukaisesti

henkilökohtaiset palvelukset.

Tasa Maksettavan veron määrä

Tomín Rahayksikkö. Kahdeksan tomínia vastasi yhtä pesoa.

Visita Kruunun virkamiehen suorittama tarkastusmatka

Visitador Visitan suorittanut virkamies

Yana Espanjalaisen tai johtavan intiaanin henkilökohtaisessa palveluksessa

oleva intiaani, joka oli eronnut omasta yhteisöstään.
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Liite 2: Popayánin maakunta

Lähde: Díaz López 1994, 124.
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Liite 3: Popayánin intiaanikylät valloituksen aikaan

Lähde: Llanos Vargas 1981, 11.
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Liite 4: Popayánin encomenderot ja heidän hallussaan olleet kylät

Encomendero Kylä Asukasluku Kastamattomia

Francisco de
Belalcázar

Quilijauo

Monbasbala

Jambalo

Guanbia

Uzenda

Noanbo

Sesquita

San Sebastián
(farmi)

240

687

609

1070

345

207

387

230

48 (2,0 %)

376 (55,7 %)

158 (25,9 %)

170 (15,9 %)

40 (11,6 %)

130 (62,8 %)

68 (17,6 %)

1 (0,4 %)

Juan de Carillo Ambalo

Xibio

414

248

34 (8,2 %)

68 (27,4 %)
Francisco de
Caicedo

Pindio

Tunia

Pomaya

Piama

Jenjelea

La Sal

Guanbico

Antaquetin de
Banba

242

266

366

264

147

170

77

520

58 (24,0 %)

11 (4,1 %)

0 (0 %)

10 (3,8 %)

2 (1,4 %)

2 (1,2 %)

muutamia

130 (25,0 %)

Godoy Junbio

Ysmita

Mestale

202

56

27

2 (1,0 %)

1 (1,8 %)

24 (88,9 %)
Lope Ortiz Palace

Andio

312

141

4 (1,3 %)

17 (12,1 %)
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Isabel de Torres
menor

Totoro

Plantano de la
provicia del Anba
(plantaasi)

316

290

25 (7,9 %)

8 (2,8 %)

Gonzalo Zambrano Pexinbio

Junjula

241

513

40 (16,6 %)

60 (11,7 %)
Pedro de Velasco Hiribio

Heli

Ispola

Altavista (farmi)

294

535

310

307

30 (10,2 %)

8 (1,5 %)

16 (5,2 %)

0 (0 %)
Diego de Alvarado
menor

Polindara

Pijavaro

317

168

17 (5,4 %)

11 (16,2 %)
Andres Mana menor Tinbio 750 1 (0,1 %)
Pedro Cepero menor Caloce

Tunquima

Andio de los
Capitanes

63

184

143

0 (0 %)

0 (0 %)

10 (7,0 %)

Diego Delgado Pongo (farmi) 475 0 (0 %)
Francisco de
Mosquera

Pianca (farmi)

Piagua

Dondio del Pandi

Pandi

346

263

670

542

0 (0 %)

0 (0 %)

30 (4,5 %)

20 (3,7 %)
Kuninkaan kylät Hono da la

Guacavara

Andino

Boloy

250

219

246

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (0,4 %)
Sebastián Quintero Hapa

Don Francisco de
Xexen

Don Pedro
Tamayma

Don Diego Maca

339

372

240

283

0 (0 %)

8 (2,2 %)

5 (2,1 %)

12 (4,2 %)
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Don Diego
Maygutan

611 50 (8,2 %)

Francisco Farias
menor

Caxete 239 5 (2,1 %)

Pedro de Collacos
menor

Hibio

Jamoanbi

258

337

7 (2,8 %)

0 (0 %)
Doña Maria Pecillin Guauas 480 0 (0 %)
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Liite 5: Calin visitan raportin ensimmäinen sivu

Lähde: AGI, Justicia, leg. 639, n. 3, fol. 3r.
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Liite 6: Ote intiaanien kuulustelupöytäkirjasta

Lähde: AGI, Justicia, leg. 639, n. 2, pieza 1, fol. 82v.


