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GOSPODARKA I KWESTIA INDIAŃSKA 

W KOLONIALNEJ KOLUMBII 
Economy and the Indian Issue in Colonial Colombia 

Streszczenie1 
Artykuł analizuje główne elementy hiszpań-
skiego systemu kolonialnego w Nowym Świe-
cie oraz instytucje i politykę Korony hiszpań-
skiej wobec kolonii. Kolumbia zajmowała, 
dzięki swym bogactwom naturalnym, ważne 
miejsce w ekonomice Hispanoameryki. Wraz z 
rozwojem gospodarki kolumbijskiej następo-
wał proces eksploatacji i wyniszczenia Indian. 
Szlachetne wezwania królów hiszpańskich do 
ochrony ludności indiańskiej miały niewielki 
wpływ na rzeczywistość kolonialną. Wśród 
wielu świadectw epoki szczególne miejsce 
zajmują pisma biskupa Popayán Juana del Val-
le, które są „przykładem humanizmu i spojrze-
nia na kwestię indiańską w duchu etyki chrze-
ścijańskiej”. 

Summary 
The article analyzes the fundamentals of Spanish 
colonial system in the New World as well as both 
institutions and policy of the Spanish monarchy to-
wards the colony. Colombia took, thanks to its nat-
ural resources, an important part in the economy of 
the Spanish America. However, along with the de-
velopment of Colombian economy, there came 
a process of exploitation and destruction of the lo-
cal Indians. Honorable calls expressed on the part 
of the Spanish monarchs for protection of the in-
digenous population had in fact very little impact 
on the colonial reality. Among many testimonies of 
those times, there are works of bishop Popayán 
Juan del Valle, which are “an example of human-
ism and an approach towards the Indian issue in the 
light of Christian ethics”. 
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System kolonialny 

Procesy gospodarcze i społeczne rozwijające się przez kilkaset lat na ziemiach 
dzisiejszej Kolumbii były zdeterminowane warunkami i nakazami scentralizowanego 
systemu kolonialnego obejmującego całą Hispanoamerykę. Konieczne jest więc przy-
pomnienie podstawowych realiów epoki, która zapoczątkowała fenomen kształtowania 
się nowej cywilizacji latynoamerykańskiej. 

W dziejach nowożytnych żadne z mocarstw nie stworzyło systemu kolonialnego 
trwającego dłużej niż władztwo Hiszpanii w Nowym Świecie. Ukształtowała ona na 
podbitych ziemiach system wysoce koherentny: opresyjny, skrajnie biurokratyczny, 
eksploatatorski, izolacjonistyczny i przez trzysta lat konsekwentnie podtrzymywany.

                     
1   * Prof. dr hab. Wiesław Dobrzycki – wieloletni wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stały współpracownik CESLA UW. Specjalista 
z dziedziny polityki i historii krajów obu Ameryk. 
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Trwałość systemu jeszcze bardziej zdumiewa, jeśli zważyć, iż Hiszpania po 
osiągnięciu apogeum swojej potęgi w XVI w. (Siglo de Oro), weszła w okres schył-
kowy, pełen niepotrzebnych wojen, kryzysów gospodarczych i postępującej dekaden-
cji1. 

W tym samym czasie w stosunkach globalnych następowały dynamiczne prze-
miany. Anglia, Francja, Rosja (a także Austria i Prusy, które jednakże mniej były zain-
teresowane Nowym Światem) uzyskiwały stopniowo w świecie głos decydujący. Do 
Hispanoameryki, która jeszcze w XVIII w. obejmowała niemal dwie trzecie terytorium 
dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i obszary aż do Ziemi Ognistej na południu (poza 
portugalską Brazylią) mocarstwa te dostęp miały wciąż zamknięty. Powstała więc wy-
raźna nierównowaga w stosunkach międzynarodowych, polegająca na tym, iż jedno co-
raz mniej znaczące państwo prowadziło politykę sprzeczną z interesami wszystkich li-
czących się potęg. 

Z niebezpieczeństwa takiej sytuacji zdali sobie sprawę rządzący od początków 
XVIII w. w Hiszpanii władcy z dynastii Burbonów (zwłaszcza Karol III). Wprowadzili 
więc istotne korekty do stosunków Hispanoameryki ze światem zewnętrznym, które 
jednakże nie zmieniały istniejącego od trzech wieków status quo2. 

Tak więc słaba Hiszpania aż do początków XIX w. skutecznie broniła swego pa-
nowania w Nowym Świecie, co pokazały choćby nieudane próby brytyjskich interwen-
cji zbrojnych w rejonie La Platy (1806-1807)3. Podstawą systemu hiszpańskiego był 
tzw. „pakt kolonialny”, który zakładał, iż zamorskie posiadłości w Ameryce są obsza-
rami eksterytorialnymi, zamkniętymi dla całego świata i skazanymi na kontakty wy-
łącznie z metropolią kolonialną. Ogłoszony przez Hiszpanię monopol handlu zagranicz-
nego miał sprawić, że złoto, srebro i inne wartościowe surowce kopalne, a z czasem 
i produkty rolnictwa tropikalnego, wywożone będą wyłącznie do metropolii kolonialnej. 
Ceny za te dobra wyznaczano oczywiście w Madrycie i Sewilli, zaniżając je drastycznie 
w stosunku do ich wartości na rynkach europejskich. Ekonomika kolonialna funkcjo-
nowała w warunkach ścisłej reglamentacji i kontroli sprawowanej przez centralę euro-
pejską4. Z Madrytu i Sewilli płynęły za ocean tysiące dekretów i rozporządzeń wskazu-
jących co, gdzie i w jakich ilościach można w koloniach wytwarzać. Pozwalano rozwi-
jać tylko te dziedziny, które w niczym nie stanowiły konkurencji dla gospodarki Półwy-
spu. Stąd też towary przemysłowe produkowane w Hiszpanii nie mogły być wy-
twarzane w koloniach, co zmuszało Kreoli do kupowania ich po niezwykle zawyżonych 
cenach. 

                     
1 Patrz rozdział: „España y América”, w: John Lynch (red.), Historia de España, Barcelona 2007, 
t. 11, ss. 401-473. 
2 Juan Manuel Pacheco, La ilustración en el Nuevo Reino, Caracas 1975, ss. 15-30. 
3 Marcelo Javier de los Reyes, Guillermo Eduardo Colombo, „Argentina en su bicentenario: un 
camino accidentado en la conformación del estado nacional y del escenario político”, w: 
Katarzyna Krzywicka (red.), Bicentenario de la independencia de América Latina, Lublin 2012, 
ss. 65-66. 
4 J. M. Ots Capdequi, El estado español en las Indias, México 1976, ss. 39-43. 
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Główną instytucją królestwa regulującą i nadzorującą całość stosunków handlo-
wych z posiadłościami zamorskimi była Casa de Contratación powołana 25 lutego 
1503 r. z siedzibą w Sewilli (8 maja 1717 r. przeniesiono ją do Kadyksu). Ta właśnie 
instytucja skutecznie pilnowała, aby handel z koloniami odbywał się wyłącznie poprzez 
porty w Sewilli i Kadyksie5. Początkowo prywatne statki miały swobodę w rejsach za 
ocean, jednakże wielkie straty, jakie ponosiły w starciach z korsarzami spowodowały 
wprowadzenie nowego zwyczaju. Od 1561 r. obowiązywało zarządzenie zezwalające na 
dwie zbiorowe wyprawy rocznie. Jedna flota miała za cel dotarcie do portu w Veracruz, 
druga zaś do Porto Bello na atlantyckim brzegu Przesmyku Panamskiego. Z tychże sa-
mych portów raz w roku konwoje statków załadowanych bogactwami Hispanoameryki 
wypływały do Europy. Obu flotom towarzyszyła silna eskorta okrętów wojennych. 
Ograniczyło to znacznie straty i zwiększyło skuteczność kontroli nad ruchem statków. 
W konwojach mogły płynąć bowiem jednostki morskie licencjonowane i spełniające 
warunki bezpieczeństwa żeglugi (a więc nie przeładowane nadmiernie i w niezłym sta-
nie technicznym)6. 

Tak więc handel między koloniami a państwami trzecimi był zabroniony i obwa-
rowany najcięższymi karami. Mówiła o tym m. in. Real Cédula (Królewskie Rozporzą-
dzenie) z 3 października 1614 r.:  

Rozkazujemy i polecamy, aby w żadnym porcie ni jakiejkolwiek części naszych Indii 
Zachodnich, Wyspach i Tierra Firme, jak też na morzach północnym i południowym, nie 
dochodziło do kontaktów z cudzoziemcami czy to poprzez wymianę czy też inny handel, 
pod groźbą kary śmierci i utraty wszystkich dóbr, co grozi wszystkim, którzy wykroczą 
przeciwko naszemu prawu. 

Handel z Nowym Światem stanowił wielkie źródło dochodów dla korony hisz-
pańskiej7. Największe wpływy dostarczały podatki zwane almojarifazgo i alcabala. 
Pierwszy z nich polegał na tym, iż wszystkie towary wysyłane z Sewilli czy Kadyksu 
obłożone były podatkiem eksportowym w wysokości 5,5%. Te same towary, po dostar-
czeniu ich do portów docelowych w Indiach (Hispanoameryce) podlegały podatkowi 
importowemu wynoszącemu 10,5%. Niewolników wywożonych za ocean traktowano 
jak towar, a więc handel nimi podlegał takim samym opłatom. Natomiast alcabala, wy-
znaczana w podobnej wysokości oznaczała podatek od sprzedaży produktów hiszpań-
skich za oceanem, ale pobierano ją też od towarów wytwarzanych i sprzedawanych 
w handlu wewnętrznym w koloniach. 

Inny podatek, zwany derecho de avería, przeznaczano na pokrycie kosztów 
konwojowania statków w podróżach przez ocean. W ostatnim okresie kolonialnym na-

                     
5 Carlos Álvarez Nogal, „Instituciones y desarrollo económico: la Casa de Contratación y la 
Carrera de Indias 1503-1790”, w: Antonio Acosta Rodríguez, Enriqueta Vila Vilar (red.), La Casa 
de Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla 2003, ss. 27-33. 
6 Tamże, s. 36. 
7 C. H. Haring, Trade and Navigation between Spain and the Indies in the Time of the Habsburgs, 
Cambridge 1918, s. 8. 
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kładano też podatek La armada de Barlovento, który miał finansować walkę z piratami 
i korsarzami oraz obronę twierdz nadatlantyckich. Wskutek tych i wielu innych podat-
ków ceny towarów europejskich w Hispanoameryce były drastycznie wysokie. Stąd też 
na przykład:  

Gdy młoda dziewczyna w Cordobie, Santiago czy Buenos Aires chciała mieć suknię 
ślubną z Hiszpanii, musiała czekać na otrzymanie jej dwa lata od chwili zamówienia, 
a płaciła cenę dziesięciokrotnie wyższą od pierwotnej8. 

Dopiero w okresie zmierzchu epoki kolonialnej złagodzono nieco rygory i ogra-
niczenia w handlu z Nowym Światem. Wiele z nich wymuszone zostały stagnacją go-
spodarczą w samej Hiszpanii. W XVIII w. ludność kolonii amerykańskich znacznie 
wzrosła, natomiast w metropolii wytwarzano coraz mniej artykułów przemysłowych 
poszukiwanych za oceanem. Aby zaspokoić ten popyt Consejo de Indias zezwoliła, aby 
kupcy hiszpańscy z metropolii importowali deficytowe towary z innych krajów europej-
skich i następnie sprzedawali je do kolonii amerykańskich. Takie pośrednictwo zwięk-
szało oczywiście i tak już wyśrubowane ceny towarów europejskich w Hispanoame-
ryce. Nic więc dziwnego, iż handel nielegalny czyli kontrabandę uprawiano w tej epoce 
na skalę ogromną. W ten właśnie sposób kupcy angielscy, holenderscy czy francuscy, 
jak i Kreole hispanoamerykańscy zmiękczali narzucony koloniom izolacjonizm. Mono-
pol handlu zagranicznego stawał się coraz mniej skuteczny i trudny do utrzymania. 

Znaczniejsze zmiany w relacjach handlowych z koloniami nastąpiły w wieku 
XVIII. Już pierwszy król z dynastii Burbonów Filip V pozwolił statkom sojuszniczej 
wówczas Francji na zawijanie do portów nad Pacyfikiem ze swymi towarami. Jak pisze 
C. H. Haring:  

Kupcy francuscy szybko zdominowali handel na Morzu Południowym (Pacyfiku), a ich 
towary sprzedawane w Limie były o 60 do 80% tańsze od tych dostarczanych z Porto 
Bello. Także Hawana, Veracruz, Cartagena i inne porty Indii Zachodnich stały się 
wielkimi centrami handlu zagranicznego9. 

W 1701 r. Companía Francesa de Guinea podpisała z władzami w Madrycie 
umowę na dostarczenie 42 000 Murzynów do kolonii hispanoamerykańskich. Od tego 
czasu zaczęła się też zmniejszać dominująca dotychczas pozycja oligarchii handlowej 
z Kadyksu i Sewilli. W 1728 r. powołano bowiem baskijską Królewską Kompanię Gui-
puzcoana, która wkrótce zajęła wiodącą pozycję w handlu z Wenezuelą i wicekróle-
stwem Nowej Grenady10. Większej swobody w handlu ze światem domagali się wów-
czas nawet najwyżsi przedstawiciele hiszpańskich władz kolonialnych. Oto wicekról 
Nowej Grenady pisał w 1765 r.: 

Owoce, tytoń, drewno, skóry, muły i bawełna, które produkują żyzne prowincje wice-
królestwa, nie mają możliwości zbytu. Wyjątkiem jest kakao, które odbiera kompania ba-

                     
8 Hellen Miller Bailey, Abraham P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1969, s. 199. 
9 C. H. Haring, El imperio español en América, México 1990, s. 442. 
10 Tamże, s. 444. 
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skijska (guipuzcoana) w Caracas i poprzez Maracaibo wysyła do Veracruz. Dlatego też 
niektóre prowincje, jak Santa Marta czy Río de Hacha, są zmuszone do tajnych transakcji 
z kupcami zagranicznymi. 

Największe jednak znaczenie miał dekret Karola III Reglamento de libre comer-
cio z 12 października 1778 r. Zezwolił on, aby handel z Indiami odbywał się nie tylko 
poprzez Kadyks i Sewillę, ale także inne miasta portowe: Alicante, Kartagenę, Malagę, 
Barcelonę, Santander, La Coruñę, Gijón. Król podniósł też do 24 liczbę portów w His-
panoameryce upoważnionych do prowadzenia interesów handlowych z metropolią eu-
ropejską. Dekret legalizował wreszcie handel wewnątrzkolonialny, a więc na przykład 
wymianę towarową między Nową Grenadą i pozostałymi wicekrólestwami, co w Hi-
spanoameryce przyjęto z radością.  

Wreszcie w 1790 r., po 287 latach istnienia, zniesiono instytucję symbolizującą 
rygorystyczny monopol handlowy Hiszpanii z Nowym Światem, czyli Casa de Contra-
tación. Do końca jednak utrzymano zakaz handlowania kolonii ze statkami pod obcą 
(nie hiszpańską) banderą lub statkami, których dwie trzecie załogi nie było Hiszpanami. 
Nadal zabraniano z cała surowością prawa podróżować z Hiszpanii do Indii i vice versa 
bez specjalnych zezwoleń. Tak więc półśrodki, które miały zliberalizować handel nie 
zadowoliły kolonii. Kontrabanda nadal kwitła, a odrębności interesów ekonomicznych 
między metropolią a koloniami stale się pogłębiały. 

Gospodarka 

W pierwszym okresie konkwisty wydawało się, iż ziemie dzisiejszej Kolumbii są 
znacznie mniej bogate w zasoby naturalne niż podbite przez Korteza terytoria Azteków, 
nazwane Nową Hiszpanią. Gonzalo Jiménez de Quesada i jego towarzysze byli rozcza-
rowani ilością złota i szmaragdów, jakie znajdowali w prymitywnych osiedlach Chib-
chów. Już po kilku dekadach okazało się jednak, iż na ziemiach tych znajdują się 
ogromne bogactwa naturalne. Jeszcze przed konkwistą Indianie pozyskiwali znaczne 
ilości złota z rzek doliny Cauca, później także na ziemiach wyżynnych, szczególnie 
w Pamplonie i Mariquicie, odkryto spore zasoby tego metalu. Ziemia kolumbijska bo-
gata była też w srebro i wspaniałe szmaragdy, zwłaszcza w regionie Muzo oraz pokłady 
soli w Zipaquira i Nemecón. 

Głównym centrum przemysłu wydobywczego w czasach kolonialnych była pro-
wincja Antioquia. Jeden z konkwistadorów, Antonio Manso pisał: „W prowincji An-
tioquia znajduje się wzgórze zwane przez Indian Buritica, zawierające bogactwa trudne 
do ogarnięcia rozumem”. Inny zaś, Pedro Cieza de León dodawał, iż wokół Buritico 
widział wspaniałe, pełne złota domy kacyków11. Na początku XVI w. złoża Buritico 
przejęli Hiszpanie i zbudowali tu największą kopalnię złota. Następnie powstały kopal-
nie złota w Zaragoza, Remedios, Santiago de Arma, Anserma (prowincje Choco i Po-
payán) oraz kopalnie srebra w Almaguer i Caloto. 

                     
11 Vicente Restrepo, Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia, Medellín 1979, s. 22. 
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Javier Ocampo López ocenia, iż w wieku XVI na terenie kolonii nowogrenadyj-
skiej wydobyto 65 tys. uncji złota. Natomiast „w wieku XVII Nowe Królestwo Grenady 
stało się największym producentem złota na świecie, dając 40% całego wydobycia. 
W wieku XVIII Nowa Grenada została wyprzedzona przez Brazylię, a w wieku XIX 
przez Kalifornię i Australię”12. 

Przez cały wiek XVI i dużą część wieku XVII wydobycie złota w kopalniach 
i punktach pozyskiwania go z rzek stanowiło podstawę ekonomiki kolonialnej Kolum-
bii. Dopiero w końcu XVII w. i w stuleciu następnym, wraz z pojawieniem się wielkich 
latyfundiów ziemskich (hacjend) wzrosło znaczenie rolnictwa, zwłaszcza w strefach 
tropikalnych, którego wytwory zajęły istotne miejsce w handlu z metropolią. Górnictwo 
jednak przez całe trzysta lat wciąż stanowiło o znaczeniu Nowej Grenady dla monarchii 
hiszpańskiej. Dlatego też przywiązywano szczególną wagę do kontrolowania tej dzie-
dziny ekonomiki kolonialnej. W pierwszym okresie konkwisty uważano, iż wszystkie 
kopalnie należą wyłącznie do króla. Później ustanowiono dwa rodzaje kopalni: należące 
do króla, zwane w dokumentach minas ricas o de nación i kopalnie pozostałe (minas 
ordinarias), wydzierżawiane osobom prywatnym na czas określony. 

Jak stwierdza J. M. Ots Capdequi „zarządzanie kopalniami zarezerwowanymi 
dla króla nie dawało na ogół dobrych rezultatów, stąd też z czasem sprzedawano je lub 
wydzierżawiano osobom prywatnym”13. W zbiorze praw Recopilación de Leyes de los 
Reinos de las Indias z 1680 r. nie pojawia się już nazwa „kopalnia królewska” (mina de 
Su Majestad), stwierdzano natomiast, że każdy odkrywca (descubridor) może posiadać 
kopalnię pod warunkiem przekazywania skarbowi królewskiemu piątej części wszyst-
kich uzyskanych korzyści. 

Czynnikiem poważnie ograniczającym rozwój tej dziedziny ekonomiki kolonial-
nej był stały brak siły roboczej14. Warunki pracy w kopalniach były tak katorżnicze, że 
fluktuacja zatrudnienia w nich była niezwykła: część robotników szybko wymierała, 
a inni starali się zbiec przy każdej sposobności. Remedium miała stanowić mita, czyli 
system pracy przymusowej obowiązujący Indian na czas określony (zwykle 10 mie-
sięcy) lub sprowadzanie czarnych niewolników. Indianie formalnie byli ludźmi wol-
nymi. Instrukcja królowej Izabeli dla gubernatora Indii Nicolasa de Ovando z 1502 r. 
podkreślała, że pozostają oni „pod specjalną protekcją korony”. Skupiskom tubylców 
miano zapewnić obecność duchownego misjonarza, a „każdy dorosły Indianin miał 
prawo do posiadania domu i kawałka ziemi, których nie mógł być pozbawiony. Zachę-
cano także do małżeństw między Hiszpanami a Indiankami”15. Ale już słynne ordenes 
z marca i grudnia 1503 r. zalegalizowały przymusową pracę wolnych Indian, choć zaka-
zywały ich nadmiernej eksploatacji. 
 

                     
12 Javier Ocampo López, Historia básica de Colombia, Bogotá 2007, ss. 111-112. 
13 J. M. Ots Capdequi, El estado español..., op. cit., ss. 38-39. 
14 Jaime Jaramillo Uribe (red.) Manual de historia de Colombia, Bogota 1982, t.1, ss. 249-254. 
15 C. H. Haring, El imperio…, op. cit., s. 63. 
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Poza górnictwem w Hispanoameryce istniały różnego rodzaju prace przymu-
sowe. Tak więc funkcjonowanie encomiendas oparte było niemal w całości na obo-
wiązkowych usługach Indian (mita agraria). Istniała też mita de obrajes – obowiązko-
wa praca w zakładach rzemieślniczych (głównie tkackich) czy też mita de transporte – 
praca przy dostarczaniu towarów droga lądową i rzeczną. Ze wszystkich rodzajów prac 
przymusowych mita górnicza była najcięższa. 

Według danych z ostatnich tylko trzech dziesięcioleci XVII w. z ogółem 8621 mitayos 
w kopalniach Nowego Królestwa Grenady, 1767 uciekło i 518 zmarło w trakcie pracy 
w kopalniach. Tak więc ilość uciekinierów wynosiła 20,4% i umarłych 6%. W tym czasie 
w dziesięciu kopalniach okres mity trwał rok, w sześciu do dwóch lat i w trzech ponad 
dwa lata16.  

Jak podaje przykładowo J. Ruiz Rivera, w 1641 r. kacyk z Burbanza w Antioqui 
prosił, aby jego wioskę uwolniono z dostarczenia ludzi do prac mita w kopalni, gdyż 
w okolicy wybuchła epidemia, a w wiosce trwała budowa kościoła. Corregidor oddalił 
te prośbę, co było niemalże regułą w takich przypadkach. Tak więc corregidores 
(urzędnicy sądowi w cabildos), którzy na szczeblu lokalnym mieli czuwać nad realiza-
cją praw Indian, w rzeczywistości słabo identyfikowali się z potrzebami tubylców. 
Większość raportów sporządzanych przez królewskich wizytatorów ziem Nowego Kró-
lestwa Grenady z XVI i XVII w. nie pozostawia wątpliwości, iż corregidores źle wy-
pełniali swoje zadania, gdyż pilnowali głównie interesów posiadaczy hiszpańskich. 

Surowy osąd mity górniczej potwierdza jeden z ostatnich szefów Prezydencji 
Nowego Królestwa Grenady – marszałek polny (mariscal del campo) Antonio Manso 
Maldonado. W dokumencie przeznaczonym dla monarchy hiszpańskiego „Relación de 
mando” (1717) stwierdza między innymi:  

Do powszechnych zwyczajów należało przenoszenie Indian z ziem o umiarkowanym lub 
zimnym klimacie do kopalni, gdzie temperatury są bardzo wysokie. Pracują oni stojąc 
często w wodzie i dźwigając żelazne sztaby, a ponieważ są tego niezwyczajni, popadają w 
choroby lub umierają, inni zaś próbują uciekać rzeką Magdalena lub gromadzą się w 
trudno dostępnych terenach i jest wielką rzadkością, aby który wrócił do swego pueblo 
(…), a ci, którzy wracają są kalekami pozbawionymi zdrowia na zawsze (pérdida la salud 
para siempre)17. 

W rolnictwie, które wraz z postępami osadnictwa zaczęło nabierać coraz więk-
szego znaczenia, do głównych form gospodarowania i własności należały resguardo, 
encomienda i hacjenda. 

Instytucja resguardo w zamyśle monarchii hiszpańskiej miała nadać procesowi 
podboju i ustanawiania nowych porządków bardziej humanitarny charakter. Dlatego też 
na części podbitych ziem zaczęto na mocy edyktów królewskich, tworzyć osiedla wol-
nych Indian. Posiadały one pewien zakres autonomii i pozostawały pod zarządem wła-
                     
16 Julián B. Ruiz Rivera, Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII, Sevilla 1975, 
s. 337. 
17 Jesús María Henao, Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, Bogotá 1984, t. 1, s. 309. 
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snych lokalnych kacyków, z tym że mieszkańcy byli na stałe przypisani do swych sie-
dzib i nie mogli przenosić się na inne tereny. Osiedlom takim przydzielano w użytko-
wanie określony obszar ziemi, zwany resguardo. Na mocy reformy agrarnej z 1591 r. 
ziemie stanowiły własność zbiorową (propiedad comunal) i nie podlegały sprzedaży. 
Resguardo składało się z trzech części. Pierwszą stanowiły działki przyznawane indy-
widualnie poszczególnym rodzinom indiańskim. Drugą część przeznaczano na pastwi-
ska użytkowane przez cała wspólnotę. Trzecią część ziemi resguardo uprawiano zbio-
rowo, wg specjalnego systemu pracy bezpłatnej i obowiązkowej. Wszystkie korzyści, 
jakie uzyskiwano z tej formy gospodarowania miały zasilać Cajas de Comunidad 
z przeznaczeniem na wspieranie wdów, sierot, chorych, inwalidów i inne potrzeby da-
nego osiedla. Do wspólnej kasy szły również dochody z zakładów rzemieślniczych, wy-
rabiających tradycyjne suknie, dywany czy stroje indiańskie. 

Niewątpliwie instytucja resguardo w intencjach korony hiszpańskiej miała chro-
nić przynajmniej część ludów indiańskich poprzez zapewnienie im podstaw ekono-
micznej egzystencji. W praktyce jednak resguardos narażone były na liczne niebezpie-
czeństwa i nadużycia ze strony europejskich zdobywców. Prawa królewskie ogłoszone 
w 1680 r. powtórzyły podstawowe cele i zasady resguardos i ustanowiły Juzgado Gene-
ral de Indios, czyli specjalny trybunał do spraw Indian powoływany na szczeblu Au-
diencji. Do jego zadań należało m. in. dokonywanie inspekcji (visitas oficiales) i roz-
strzyganie konfliktów między wspólnotami indiańskimi i posiadaczami hiszpańskimi. 
Pomimo tego, powierzchnia resguardos ulegała stałemu pomniejszaniu na korzyść hisz-
pańskich kolonistów, ale sama instytucja przetrwała przez cały okres kolonialny. Walka 
o ziemię nie zanikła po uzyskaniu niepodległości przez Kolumbię, gdyż Indianie nadal 
bronili swej tradycyjnej, indywidualno-kolektywnej formy gospodarowania (zwanej eji-
do)18. 

Najważniejszą formą gospodarowania i eksploatacji Indian w Nowym Króle-
stwie Grenady była encomienda. Pojawiła się ona w pierwszych dekadach wieku XVI, 
a zanikła w wieku XVIII. J. Ruiz Rivera podkreśla, iż „encomienda została ustanowiona 
jako forma rekompensaty za wysiłki wojskowe i poniesione koszty finansowe podczas 
konkwisty”19. Rekompensatę taką miała stanowić ziemia przydzielana zasłużonym kon-
kwistadorom na okres czasowy. Najpierw uprawnienia do encomiendy, czyli nadawania 
ziemi w imieniu korony hiszpańskiej, przysługiwały głównym zdobywcom. Ogólniko-
wość pierwszych zasad prowadziła do wielu konfliktów i nadużyć. Zdarzało się, iż o ten 
sam obszar rywalizowali różni dowódcy, a spory między nimi musiały rozstrzygać od-
powiednie urzędy dworu królewskiego w Madrycie. Tak właśnie się stało w 1538 r. na 
płaskowyżu w pobliżu dzisiejszej Bogoty, gdzie spotkały się oddziały Nicolasa Feder-

                     
18 Na temat resguardos patrz m. in.: Carmelo Viñas Mey, El estatuto del obrero indígena en la 
colonización española, Madrid 1929; J. M. Ots Capdequi, Instituciones sociales de la América 
española durante el periodo colonial, La Plata 1934; Guillermo Hernández Rodríguez, De los 
chibchas a la Colonia y la República, Bogotá 1949. 
19 J. B. Ruiz Rivera, Encomienda…, op. cit., s. 219. 
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manna, Sebastiana Belalcazara i Jimeneza de Quesady. Konflikt między nimi groził 
wznieceniem bratobójczych walk, do czego jednakże nie doszło, gdyż w Madrycie 
przyznano rację Jimenezowi de Quesada i to on podzielił 18 950 Indian między swych 
kapitanów i żołnierzy20. Encomienda bowiem nierozerwalnie łączyła się z procesem re-
partimiento, czyli podziałem Indian między hiszpańskich kolonizatorów. Według kro-
nikarza ziem Nowego Królestwa Grenady, brata Pedro de Aguado, dowódcy oddziałów, 
którzy rozdzielali, ale i odbierali beneficja, działali wg swego kaprysu. Stąd też enco-
menderos, niepewni trwałości swych nadziałów, eksploatowali nadmiernie Indian lub 
sprzedawali ich, gdy nadarzyła się okazja uzyskania korzystnej ceny. 

Korona hiszpańska z czasem zdała sobie sprawę, iż ten żywiołowy proces wy-
maga ucywilizowania i kontroli, „Encomienda bowiem ukształtowała się jako system 
eksploatacji Indian bardziej agresywny i opresyjny niż inne formy wyzysku kolonial-
nego”21. Najpierw uregulowano czas trwania encomiendy decydując, że powinna ona 
mieć charakter dożywotni. Oznaczało to, że wraz ze śmiercią pierwszego encomendero 
zarówno przydzieleni Indianie, jak i ziemia wrócą pod władzę urzędników królewskich. 
Następnie oficjalnie uznano prawo dziedziczenia przez najstarszego syna lub córkę czy 
żonę. W praktyce zasady te były powszechnie pomijane, a nawet spowodowały wybuch 
ruchu nazwanego „rebelią encomenderos”, wskutek czego encomiendę przedłużano na 
trzecie, czwarte czy piąte pokolenie. Zgodnie z prawem, encomendero odpowiadał za 
ochronę swych Indian i wychowanie ich w duchu religii katolickiej. Zezwolono nato-
miast na korzystanie z servicios personales Indian, co czyniło ich wolność osobistą cał-
kowicie fikcyjną. 

Najbardziej jednak wyniszczało populację indiańską traktowanie encomiendas 
jako rezerwuaru siły roboczej do wszystkich rodzajów mita. Praca w encomiendas i po-
za nią była, obok epidemii, główną przyczyną drastycznego zmniejszenia się liczby In-
dian. Doszło też do gwałtownego spadku dzietności w rodzinach indiańskich. W końcu 
XVI połowa małżeństw indiańskich nie miała dzieci22. 

Raporty napływające do Madrytu były tak niepokojące, iż postanowiono zabrać 
się do poddania encomenderos surowszej kontroli. Nowe Prawa z 1542 r. i późniejsze 
dekrety miały uświadomić encomenderos, iż przywileje ich pochodzą z nadania pań-
stwa. Monarchia zmierzała odtąd do ustanowienia nadrzędności władzy politycznej nad 
władzą prywatną kolonizatorów. Na ziemiach Nowego Królestwa Grenady, tak zresztą 
jak w całej Hispanoameryce, wcielanie w życie decyzji z 1542 r. postępowało z wiel-
kimi oporami. Wydaje się, iż tylko Andrés Díaz Venero de Leiva, który w 1564 r. objął 
Audiencję w Bogocie, próbował poważnie traktować polecenia korony. Bierny opór 
otoczenia spowodował jednak, że jego wysiłki nie przyniosły większych rezultatów. 

                     
20 O sporze między trzema konkwistadorami pisze m. in. Mario German Romero, Fray Juan de 
los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino de Granada, Bogotá 1960, s. 62. 
21 J. B. Ruíz Rivera, Encomienda…, op. cit., s. 133. 
22 Bartolomé Bennassar, La América española y la América portuguesa siglos XVI-XVIII, 
Barcelona 1980, ss. 114-115. 
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„Cały wiek XVI w Nowym Królestwie Grenady można nazwać okresem chaosu, w któ-
rym tylko nieznacznie udało się poddać konkwistadorów i encomenderos władzom pań-
stwowym”23. Dopiero w 1686 r. zakazano ostatecznie wykorzystywania Indian do służ-
by osobistej w encomiendach. Zabroniono też prac przymusowych przy transporcie 
i w kopalniach, zabierania siłą Indian z ich osiedli i handlowania nimi. 

Spadek ilości Indian zdolnych do pracy i ograniczanie uprawnień encomenderos 
prowadziły do powolnego zaniku tej formy gospodarowania. Całkowite zniesienie in-
stytucji encomiendy dokonało się na podstawie dekretu królewskiego z 29 listopada 
1718 r. i uzupełniających rozporządzeń z 12 lipca 1720 r. i 11 sierpnia 1721 r. (choć 
w odległych prowincjach Nowego Królestwa Grenady przetrwały one jeszcze kilka-
dziesiąt lat). 

Rozwój nowej formy produkcji rolnej, jaką stopniowo od połowy XVII w. sta-
wała się hacjenda wiązać należy z procesami ekonomicznymi i demograficznymi. En-
comienda w końcowym okresie swego istnienia, oparta na pracy przydzielonych Indian, 
przynosiła coraz mniej korzyści24. Równocześnie rozrastała się warstwa Kreoli i Mety-
sów i innych grup rasowo-etnicznych, powiększały się też miasta. Kiedy więc nadwyżki 
rolnictwa opartego na encomiendas nie wystarczały już do wyżywienia ludności kraju, 
zaczęły powstawać hacjendy. Były to wielkie majątki ziemskie całkowicie prywatne 
i dziedziczne, zatrudniające robotników rolnych, zwanych peonami, którymi stali się 
pozbawieni ziemi Indianie.  

Sprzedaż ziemi na własność w Nowym Królestwie Grenady, tak jak i w innych 
częściach imperium kolonialnego, umożliwił dekret Filipa V z listopada 1735 r. Na jego 
mocy „wicekrólowie i gubernatorzy uzyskali prawo dysponowania wolną ziemią, a od 
października 1754 r. audiencje załatwiały wszystkie sprawy związane z własnością”25. 

Pierwsze wielkie hacjendy, zwane też estancias, pojawiły się w rejonie Santa Fe 
de Bogotá oraz w regionie Tunja, Pasto i Popayán. Nie tylko zaopatrywały one miasta 
leżące na tym obszarze, ale wysyłały też swe produkty do ośrodków górniczych w rejo-
nie Remedios, Cáceres i Zaragoza. Przeciętna hacjenda specjalizująca się w hodowli 
bydła liczyła ok. 2.500 ha, a zbożowa – ok. 1000 ha. Efektywność produkcyjną jednej 
z takich hacjend: w Chiquinqira opisał German Colmenares26. W Nowym Królestwie 
Grenady największe obszarowo hacjendy należały do zakonu jezuitów. 

 

 

                     
23 J. B. Ruíz Rivera, Encomienda…, op. cit., s. 130. 
24 Leslie Bethell (red.), Historia de América Latina, t. 3 América Latina colonial: economía, 
Barcelona 1990, ss. 101-114. 
25 Teresa Gilas, „Hiszpania i jej amerykańskie posiadłości w XVIII w.”, w: Jacek Staszewski 
(red.), Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, Warszawa 1991, s. 264. 
26 Germán Colmenares, „La economía y la sociedad coloniales”, w: J. J. Uribe (red.), Manual 
de..., t. 1, op. cit., ss. 261-262. 



STUDIA – ESEJE Wiesław Dobrzycki  
 

24 Ameryka Łacińska, 3-4 (77-78) 2012, ss. 14-30 

Kwestia indiańska 

W XVI w. na ogromnych obszarach Nowego Świata podbitych przez Hiszpanów 
doszło do prawdziwej rewolucji demograficzno-społecznej. Na ziemie zamieszkane 
przez ludność miejscową, nazwaną przez zdobywców Indiami, wtargnęli Europejczycy 
(Hiszpanie)27. Konkwistadorzy już w XVI w. zaczęli sprowadzać Murzynów, których 
chwytano jak zwierzęta w Afryce i przywożono w charakterze niewolników za ocean. 
Spowodowało to, iż ludność, do tej pory jednolita, stopniowo przekształcała się w spo-
łeczeństwo wieloetniczne i wielorasowe, głęboko zróżnicowane kulturowo-cywilizacyj-
nie. 

W Ameryce hiszpańskiej, odmiennie niż później w Angloameryce, szybko do-
szło do mieszania się różnych rasowo grup ludności28. Pierwszy z wielkich konkwista-
dorów Hernán Cortés miał syna ze swą indiańską tłumaczką Malinche. Tak właśnie, 
w wyniku związku białych z Indianami, powstała warstwa Metysów. Owocem miesza-
nia się krwi „białej” z „czarną” stali się Mulaci. Potomków Indian i Murzynów nazywa-
no zambos, a Metysów i Indian – cholos. 

Klasą panującą w Indiach byli oczywiście Hiszpanie, którzy dzielili się na dwie 
grupy: półwyspiarzy (peninsulares lub złośliwie: gachupines, chapetones) i Kreoli. 
Pierwsi, to Hiszpanie urodzeni na półwyspie iberyjskim i przebywający w koloniach 
czasowo, w okresie sprawowania funkcji zarządzających i urzędniczych. Natomiast do 
Kreoli zaliczano ludzi urodzonych w Ameryce (Indiach), których rodzicami byli Hisz-
panie. Między tymi dwiema warstwami istniały wielkie konflikty, nasilające się przez 
cały okres kolonialny29. Kreoli traktowano jako Hiszpanów drugiej kategorii. Niemal 
wszystkie stanowiska zarządzające i decyzyjne w koloniach zajmowali półwyspiarze30. 
Jak pisze T. Łepkowski, w ciągu 300 lat tylko czterech spośród 103 wicekrólów należa-
ło do grupy Kreolów, a 97% kapitanów generalnych pochodziło z Hiszpanii. Także 
„wyżsi oficerowie, urzędnicy, znaczna część wielkich właścicieli ziemskich wywodziła 
się z bogatej hiszpańskiej szlachty. Kolonizatorzy (półwyspiarze) odcinali się zdecydo-
wanie od kolonistów (Kreolów)”31. 

                     
27 Andrzej Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hisz-
pańscy zdobywcy XVI wieku wobec Nowego Świata, Bydgoszcz 2011, s. 460. 
28 Edmund Stephen Urbański, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloame-
rykanie, Warszawa 1981, ss. 42-51. 
29 Patrz rozdziały: „Reflexiones sobre la rivalidad entre españoles europeos y americanos” oraz 
“Sobre el origen y progreso de la rivalidad entre chapetones y criollos”, w: José Antonio de To-
rres y Peña, Memorias sobre los orígenes de la independencia nacional, Bogotá 1960, ss. 29-40. 
30 J. H. Parry pisze m. in.: „Rozłam w białym społeczeństwie w Indiach był czymś więcej niż 
jedynie sprawą uprzedzenia czy przezwisk. Został on pogłębiony poprzez ściśle określone 
krzywdy – polityczne, ekonomiczne i społeczne. U podstaw tych krzywd leżało oburzenie na 
wszelkiego rodzaju dyskryminacje na przykład w dziedzinie polityki (…)” patrz tegoż: Morskie 
imperium Hiszpanii, Gdynia 1983, s. 314. 
31 Tadeusz Łepkowski, Simón Bolívar, Warszawa 1983, s. 29. 
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Istota hiszpańskiego kolonializmu polegała na uporczywym petryfikowaniu nie 
tylko systemu ekonomicznego, ale i społeczno-politycznego. Rodziło to jednakże wśród 
Kreoli poczucie krzywdy, narastającej wrogości i buntu. Najdobitniej wyraził to Simón 
Bolívar w „Liście z Jamajki”:  
 

Gnębiono nas polityką, która oprócz pozbawienia przysługujących nam praw 
powodowała, że w dziedzinie życia publicznego pozostawaliśmy ciągle w stanie swoistej 
niedojrzałości… W systemie hiszpańskim obowiązującym aktualnie – i chyba silniej niż 
kiedykolwiek – Amerykanie pełnią w społeczeństwie wyłącznie role niewolników 
zdatnych do pracy, a w najlepszym razie – zwykłych konsumentów (…)32. 

Najliczniejszą grupą ludności w pierwszym stuleciu kolonizacji Nowej Grenady 
stanowili Indianie. Ocenia się, że ich liczba na początku XVI w. wynosiła około trzech 
milionów, ale już w końcu tego stulecia populacja Indian tak gwałtownie zmalała, że 
można mówić o katastrofie demograficznej. Wyniszczenie Indian spowodowały różne 
przyczyny: okrucieństwo konkwistadorów wobec prymitywnie uzbrojonych tubylców; 
choroby przyniesione z Europy, wreszcie niszczenie tradycyjnych form egzystencji ple-
mion indiańskich i zmuszanie ich do katorżniczej pracy. Jeszcze w końcu XVI w. liczbę 
ludności indiańskiej w Nowym Królestwie Grenady obliczano na 800 tys., natomiast ok. 
1650 r. było jej już tylko 600 tysięcy33. Mamy też świadectwo Juana Friede, wybitnego 
historyka kolonialnej Kolumbii, który badając prowincję Tunja podaje liczby obrazują-
ce spadek ludności indiańskiej: ok. 232 tys. w 1537 r.; ok. 168 tys. w 1564 r. i około 
44 tys. w 1636 roku34. 

Rzeczywistość panowania hiszpańskiego w koloniach daleko też odbiegała od 
nakazów królewskich zawartych w kapitulacjach (umowach) z konkwistadorami. Oto 
w kapitulacji zawartej w Madrycie, a upoważniającej Rodrigo de Bastidasa do zalud-
nienia rejonu Santa Marta, czytamy m. in.:  

I ponieważ intencją Katolickiej Królowej, mojej Pani i Moją jest, aby Indianie miesz-
kańcy Indii uważani byli za ludzi wolnych i traktowani jako Nasi poddani i wasale, 
zobowiązujemy i nakazujemy, aby z Indianami znajdującymi się obecnie i w przyszłości 
na tej ziemi postępowano troskliwie i wprowadzano ich w nauki Naszej Wiary, za co 
czynimy was odpowiedzialnymi w swoim sumieniu, czyniąc zaś inaczej narazicie się na 
Nasz gniew i kary (…)35. 

Podobne rozkazy kierowano do gubernatora Santa Marty Garcia de Lerma w li-
stach z 23 lutego, 15 marca i 22 grudnia 1529 roku podkreślając, że Indianie są podda-

                     
32 Simón Bolívar, List z Jamajki, Warszawa CESLA, 1999, s. 13. 
33 J. Ocampo López, Historia básica (…), op. cit., ss. 87-88. 
34 Patrz przede wszystkim: Juan Friede, Fuentes documentales para la historia Nuevo Reino de 
Granada, Bogotá 1975, t. 1 s. 308; t. 2 s. 371; t. 3 s. 398; t. 4 s. 345; t. 5 s. 417; t. 6. s. 474; t. 7 
s. 375; t. 8 s. 442. 
35 Francisco Elías de Tejada, El pensamiento político de las fundadores de Nueva Granada, 
Sevilla 1955, s. 27. 
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nymi równymi „innym naszym poddanym chrześcijańskim” stąd też nie mogą być za-
mienieni w niewolników, „a ich ziemie zabierane siłą”. Wyraźne zakazy zamieniania 
Indian w ludzi zniewolonych znajdują się też w dwóch kapitulacjach: z 5 sierpnia 1532 
roku i 31 lipca 1540 r. nadanych konkwistadorowi Pedro de Heredia36. W istocie jednak 
mało kto słuchał humanitarnych wezwań korony hiszpańskiej. Dostrzegał to już główny 
zdobywca ziem Nowej Grenady, Gonzalo Jiménez de Quesada. W swych Memorias de 
los descubridores y conquistadores que entraron conmigo a descubrir y conquistar este 
Nuevo Reino de Granada opisuje m. in. nadużycia i gwałty, do jakich doszło podczas 
repartimiento w Cajica37. Natomiast F. E. de Tejada wspomina, iż w Archiwum Indii 
w Sewilli znajdują się liczne materiały wskazujące na przestępstwa popełniane na lud-
ności rodzimej w trakcie podboju. Znajdują się tu m. in. dokumenty postępowań kar-
nych, wytoczonych przez koronę konkwistadorom Nowej Grenady: Melchorowi de 
Valdés (za przestępstwa w miejscowości Sopa) i Domingowi de Aguirre (w Tunja), 
a także vecinos z Tolu: Nicolasowi Beltrán i Moguerowi Rodrigo Pardo. 

Kiedy w 1542 r. Karol V w „Nowych Prawach” raz jeszcze przypomniał zasady 
sprawiedliwego pokoju i podstawowe prawa Indian, powszechnym zjawiskiem w His-
panoameryce stało się werbalne szanowanie nakazów królewskich i pomijanie ich 
w praktyce (mówiono se obedece pero no se cumple). Na dworze w Madrycie zdawano 
sobie chyba sprawę z sytuacji w Nowej Grenadzie, gdyż 1 maja 1543 roku Karol V 
utworzył stanowisko „protektora Indian” i powierzył je prowincjałowi dominikanów 
Tomasowi de Sanmartinowi. Miał on zważać czy „te nasze prawa są szanowane i wy-
pełniane”. Mimo to już w roku następnym Pedro Hernández de Lugo, gubernator Santa 
Marty zanosił do króla w imieniu „wszystkich vecinos, żołnierzy, mieszkańców i kon-
kwistadorów tego miasta i prowincji” pokorną suplikę w sprawie uznawania za legalne 
przekształcanie w niewolników Indian zwyciężonych w walkach i akcjach pacyfikacyj-
nych38. W niewolnictwo mieli popadać nie tylko mężczyźni, ale też ich rodziny, gdyż 
„nie można uznać, iż takie kobiety i dzieci nie zdawały sobie sprawy z niegodziwości 
(maldades) popełnianych przez ich mężów i ojców”. W piśmie tym nie informowano 
jednak króla, iż wytępiono już niemal wszystkich przywódców wspólnot indiańskich. 
Do zbiorowej zagłady kacyków indiańskich doszło m. in. w Santa Fe i Tunja. Oszczę-
dzano tylko tych, którzy całkowicie poddali się prawom zwycięzców i mogli być wyko-
rzystywani jako nadzorcy przekazujący polecenia nowych panów. 

W końcu XVI w. pacyfikacja Nowego Królestwa Grenady była już dokonana. 
Nie oznaczało to, iż ludność indiańska poddała się całkowicie reżimowi kolonialnemu. 

                     
36 Tamże, s. 28. 
37 Juan Friede, Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos, Bogotá 1960, 
s. 53-56 oraz Gonzalo Ximénez de Quesada, „Epitome de la conquista del Nuevo Reino de 
Granada”, w: Roberto J. Salazar Ramos, Filosofía de la conquista en Colombia, Bogotá 1983, 
ss. 83-101. 
38 Tekst petycji Pedra Hernandeza de Lugo: „Sobre la legitimidad de esclavizar a los indios 
vencidos en las guerras de pacificación”, w: R. J. Salazar Ramos, Filosofía de la conquista..., 
op. cit., ss. 67-70. 
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Okazało się to zwłaszcza w roku 1557. W tym bowiem roku za broń chwyciły plemiona 
Píjaos i Pánchez, które zresztą najczęściej się buntowały. Do nierównej walki wystąpiły 
także inne plemiona: Paeces, Sutagaos, Gorrones i Bugas. W drugiej połowie XVI w. 
Nowej Grenadzie głośno było o kacyku Acaimie, który porwał do walki resztki ludu 
Pánchez i plemię Guimbaya. 

Jak pisze J. Ocampo López, za prawdziwych bohaterów indiańskich tego czasu 
należy uznać przede wszystkim Diego de Torresa, kacyka z Turmeque i Alonso da Sil-
va, kacyka z Tibasosa39. Obaj stanęli na czele groźnego buntu Indian z prowincji Tunja, 
które Hiszpanie stłumili po długich i ciężkich walkach. W trakcie powstania kacyk 
z Turmeque wysłał w 1584 r. memoriał do króla opisujący w 21 punktach (częściach) 
wyniszczanie ludu indiańskiego40. 

Memoriał D. de Torresa jest jedynym dokumentem tego czasu sporządzonym 
przez stronę indiańską. Obfite są natomiast pisma dotyczące kwestii indiańskiej po-
wstałe w Nowej Grenadzie w pierwszym stuleciu po podboju, autorstwa Hiszpanów, 
głównie ludzi Kościoła. Nie wszystkie one były zgodne w swych konkluzjach, o czym 
świadczą choćby poglądy prezentowane przez dominikanina Tomasa Ortiza i pierw-
szego biskupa Popayán Juana del Valle. T. Ortiz przybył do Santa Marty z Hiszpanii 
wraz z gubernatorem Garcia de Lerma. Początkowo głęboko był przejęty sytuacją, jaką 
zastał na miejscu. Zaczął więc słać pisma do korony ujawniające nadużycia i prześla-
dowania Indian. Jego informacje spowodowały wszczęcie przez sądy królewskie kilku 
procesów przeciwko urzędnikom i ecomenderos w tej prowincji. Skłoniły także króla do 
wysłania 5 kwietnia 1530 r. ceduli (rozporządzenia) nakazującej uwolnienie 600 Indian 
przetrzymywanych w niewoli i wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstw popełnio-
nych przez kapitana Berrio w czasie akcji pacyfikacyjnych. 

Po pewnym czasie Ortiz zupełnie zmienił swe poglądy i poparł koncepcję innego 
dominikanina, brata Pedro de Córdoby, który głosił, że Indianie za swe okrucieństwa 
i barbarzyńskie obyczaje zasługują na los niewolników. W liście do przewodniczącego 
Rady do spraw Indii brat T. Ortiz oskarżał teraz Indian o wszelkie niegodziwości, na-
zywając ich ludożercami, pijakami, zdrajcami, okrutnikami i kłamcami. Nowe poglądy 
Ortiza wywołały szok wśród dominikanów grenadyjskich, więc ten, nie widząc zrozu-
mienia, po pewnym czasie powrócił do Kastylii. 

Z gruntu odmienne stanowisko zajął Juan del Valle. Pochodził on z rodziny 
chłopskiej, ale ukończył studia teologiczne w Segowii i Paryżu, a w 1547 r. został pra-
łatem. Wysłany wkrótce do Nowej Grenady, objął nowo utworzoną diecezję w Po-
payán. J. del Valle już po kilku latach pobytu zasłynął z wystąpień i listów demaskują-
cych ciemną stronę konkwisty. Dowodził w nich m. in., iż wszyscy ludzie, także Hisz-
panie i tubylcy, są równi wobec Boga, a więc ich czyny trzeba mierzyć tą samą miarą. 
Jednakże encomenderos, nawet za ciężkie winy, łatwo uzyskują rozgrzeszenie, nato-

                     
39 J. Ocampo López, Historia básica…, op. cit., ss. 81-85. 
40 Tekst memoriału Diego de Torresa „Situación de los indios en la provincia de Tunja”, w: 
Roberto J. Salazar Ramos, Filosofía de la pacificación en Colombia, Bogotá 1984, ss. 285-298. 
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miast wobec Indian postępuje się z całą surowością. Karze się ich okrutnie także za 
ignorancję w sprawach wiary, nie zwracając uwagi, że odpowiedzialni za to są przecież 
zdobywcy. Biskup Popayán zgromadził też czternaście wątpliwości w sprawie podboju 
i opanowania ziem Nowej Grenady. Były one tak istotne, iż największy obrońca Indian 
biskup Bartolomé de las Casas włączył je do źródeł dokumentujących swoją pracę41. 
Pierwsza z wątpliwości, sformułowanych przez del Valle, brzmiała: „czy wojny, które 
Hiszpanie wydali Indianom są sprawiedliwie i zgodne z prawem?” Odpowiedź brzmia-
ła:  

[W]ojny, które miały miejsce na tych i innych ziemiach przeciwko Indianom były 
niesprawiedliwe i niezgodne z prawem i chociaż Indianie nie raz dokonali zbrodni 
przeciw agresorom, to jednak popełniali je dla obrony swych ziem (…). Tak więc ci, 
którzy wojny niesprawiedliwe wzniecali, zobowiązani są do wyrównania wszelkich 
krzywd (…).  

W dalszych punktach del Valle przedstawiał pytania i odpowiedzi, między inny-
mi w sprawie legalności encomiendy, czy też nadmiernych obciążeń Indian pracą w ma-
jątkach ziemskich i kopalniach złota, stwierdzając że jest to una de las grandes tiranías 
y maldades que contra los indios se han hecho42. 

Poglądy Juana del Valle są więc pięknym przykładem humanizmu i spojrzenia 
na kwestię indiańską w duchu etyki chrześcijańskiej. Pokazują też dobitnie całą tragicz-
ną złożoność dzieła konkwisty, które przy wszystkich swych nadużyciach i zbrodniach, 
rozszerzyło niezmiernie proces poznawania świata i narodziny nowej cywilizacji. 
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