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Jakso 3: Kolumbian alueen alkuperäiskansojen toimijuus 

Jenni: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin 

jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun 

tutkimuskeskus Triviumin jäsenet keskustelevat erilaisista aiheista. Meitä voi seurata myös 

Facebookissa ja Instagramissa tunnisteella Trivium-alaviiva-Tampere, ja otamme siellä 

mielellään vastaan kommentteja, kysymyksiä, ja toiveita jaksojen aiheista. 

Jenni: Minun nimeni on Jenni Kuuliala, ja tämän kertaisessa jaksossa me puhumme 

alkuperäiskansojen toimijuudesta ja asemasta varhaisissa Espanjan 

siirtomaayhteiskunnissa. Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa Triviumin tutkija 

Lauri Uusitalo, jonka väitöstutkimus paneutuu tähän tärkeään aiheeseen. Laurin tutkimus 

on lisäksi todella ajankohtainen paitsi aiheensa puolesta myös siksi, että väitöspäivä on 

ihan nurkan takana.  

Lauri: Moi! Väitös on tosiaan perjantaina 14.5. klo 17. Sitä voi seurata Zoomin kautta, 

linkki löytyy mm. Tampereen yliopiston sivuilta väitöstiedotteesta. Vastaväittäjän on Kris 

Lane Tulane Universitystä New Orleansista. Hän on myös etäyhteyden päässä. 

Jenni: Kysyy jotain tunnelmista väitöspäivän alla. 

Lauri: Vähän jännittää tietysti, mutta ihan hyvällä tavalla. Oikeastaan jo odotankin, että se 

päivä vihdoin tulee ja pitkä prosessi tulee maaliin. 

Jenni: Kommentoi jotain ja jatkaa: Eli tämän sinun väitöskirjan otsikko suomennettuna on 

Siirtomaaimperiumin rajaseutu: Etnisten ryhmien välinen vuorovaikutus, 

alkuperäiskansojen toimijuus ja siirtomaayhteiskunnan muotoutuminen Popyánin 

kuvernöörikunnassa 1540–1615. Kertoisitko ihan alkuun, miten päädyit tutkimaan kyseistä 

aihetta? Maantieteellistä etäisyyttä tutkimuskohteeseen on ainakin aika tavalla. 

Lauri: Kyllä. Silloinen Popayánin kuvernöörikuntahan sijaitsee nykyisen Kolumbian 

alueella. Tässä on oikeastaan monta tekijää, ja aihe on seurannut mua gradusta alkaen. 

Kiinnostus Latinalaista Amerikkaa kohtaan heräsi pitkälti kirjallisuuden, García Marquezin 

ja kumppaneiden kautta. Olen myös ihastunut espanjan kieleen ja asunutkin Espanjassa 
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pari vuotta. Kun aikoinaan aloin miettiä graduaihetta, oli selvää, että haluan hyödyntää 

espanjan taitoa siinä. Toisaalta mua on jo pitkään kiinnostanut alkuperäiskansojen asiat. 

Lapsena ahmin tietoa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, ja sittemmin kiinnostus on 

laajentunut koskemaan alkuperäiskansojen kamppailuja oikeuksiensa puolesta kaikkialla 

maailmassa. Sitä kautta ajattelin, että haluaisin käsitellä kolonialismia Latinalaisessa 

Amerikassa. 

Jenni: Eli tässä liikutaan nyt siis Espanjan siirtomaayhteiskunnan alkuvuosikymmenillä. 

Perinteisessä historiankirjoituksessa on ymmärtääkseni ajoitettu kolonialismin alku 

Kristoffer Kolumbuksen löytöretkiin, joita hän teki retkikuntansa kanssa 1400- ja 1500-

lukujen taitteessa. Tästä on kuitenkin muutama vuosikymmen tutkimuksesi ajankohdan 

alkuun. Ennen kuin mennään syvemmälle tutkimuksesi aiheeseen, kertoisitko vähän ihan 

tästä Popayánin kuvernöörikunnan alueesta ja sen historiasta, koska se ei välttämättä ole 

kuulijoille kovin tuttu. Eli me liikumme tässä siis nykyisen Kolumbian alueella, mutta mitä 

siellä tapahtui 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa? 

Lauri: Popayán sijaitsee tosiaan nykyisen Kolumbian lounaisosissa Ecuadorin 

pohjoispuolella. Inkavaltakunta ulottui laajimmillaan nykyisten Ecuadorin ja Kolumbian 

rajaseuduille, ja tämä alue jäi juuri sen ulkopuolelle. Alue oli hyvin moninainen, ja siellä 

asui kymmeniä eri etnisiä ryhmiä, joilla oli kuitenkin tiiviit yhteydet toisiinsa. Ne kävivät 

kauppaa ja sotivat keskenään. Alueella puhuttiin useita kieliä, kansoilla oli omat 

kulttuuriset identiteettinsä ja sosiaalinen organisaatio vaihteli egalitaarisista yhteisöistä 

päällikkökuntiin, mutta ne jakoivat tietyn yhteisen maailmankuvan. Kolumbuksen 

ensimmäinen matka vuonna 1492 käynnisti Espanjan siirtomaaimperiumin luomisen, 

mutta ensimmäiset kolme vuosikymmentä he keskittyivät pääasiassa Karibian Meren 

saarten kolonisoimiseen, ja valloitusretket Meksikoon ja Peruun sijoittuvat 1520- ja 30-

luvuille. Popayánin alueelle espanjalaiset tulivat Perusta käsin 1535. Väitöskirjani 

aikarajaus alkaa vuodesta 1540, jolloin Popayánin kuvernöörikunta perustettiin. Tähän 

mennessä espanjalaiset olivat perustaneet alueelle useita kaupunkeja ja nimellisesti 

ottaneet sen haltuunsa, mutta kuten tulemme näkemään, todellisuus oli hieman 

monimutkaisempi. 

Jenni: Ajattelin, että voitaisiin lähteä liikkeelle lähdeaineistosta, koska sehän vaan on aina 

kiinnostavaa! Sinulla siis on ollut tässä tutkimuksen kohteena ennen kaikkea 
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alkuperäisväestön toimijuus sekä heidän ja valloittajien välinen vuorovaikutus. Ilmeisesti 

lähdeaineisto on kuitenkin ennen kaikkea espanjalaisten tuottamaa, eli niin kuin yleensäkin 

vanhempien aikojen tutkimuksessa valtaeliitti on se, joka aivan valtaosan aineistosta on 

tuottanut. Millaista aineistoa olet käyttänyt, ja mitä haasteita tämän aineiston synty ja 

tausta on aiheuttanut alkuperäisväestön toimijuuden ja kokemusten tutkimiselle? 

Lauri: Joo tämä on tosiaan haastava tilanne tutkijalle, mutta onneksi tästäkin aineistosta 

voidaan rajoituksista huolimatta saada irti yhtä sun toista. Aineisto muodostuu pääasiassa 

esimerkiksi oikeudellisista ja hallinnollisista asiakirjoista, joita täydennän espanjalaisten 

kirjoittamilla kronikoilla ja kuvauksilla. Näissä aineistoissa alkuperäiskansojen edustajat 

pääsevät itsekin ääneen, joskin heidän äänensä on aina suodattunut espanjalaisten 

kirjurien ja usein kääntäjien läpi, minkä lisäksi asiakirjat on laadittu espanjalaisten 

konventioiden mukaan. Mitään puhdasta alkuperäiskansojen omaa ääntä ei siis niistä 

löydy. Toisaalta iso osa materiaalista on espanjalaisten itsensä omasta näkökulmastaan 

tuottamaa. Alkuperäiskansoja käsittelevä materiaali on kuitenkin tosi rikasta. Lähteistä 

löytyy paljon etnografista tietoa, koska oli kolonialistien intresseissä oppia tuntemaan 

uudet alamaisensa. Ennen kaikkea toki espanjalaisia kiinnosti se, miten heitä voitaisiin 

hallita ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, eikä tiedontuottaminen 

alkuperäiskansojen itsensä ehdoilla. Tästä huolimatta aineistosta on mahdollista löytää 

alkuperäiskansojen toimijuus ja paikallisyhteisön dynamiikka lähiluvun ja etnografisen 

tutkimusotteen avulla, joka auttaa ymmärtämään toiminnan perusteita siinä maailmassa, 

jossa tutkimuksen kohteet eli. Lähdeaineisto on kuitenkin syntynyt osana kolonialismin 

prosesseja, eikä niitä voi siitä erottaa. Kun eurooppalaisena tutkijana luen niitä lähteitä, on 

erityisen tärkeää ymmärtää tämä ja tunnistaa oma positio. Tässä auttaa post- ja 

dekolonialistiset teoriat ja niiden tarjoamat työkalut. 

Jenni: Avaatko tarkemmin post- ja dekolonialistisia teorioita. Miten ne auttavat kaltaistasi 

tutkijaa samaan aineistosta enemmän irti? 

Lauri: Joo mielelläni. Lähtökohtana mulla on se, että kolonialismi ei ole pelkkää alueen 

valloittamista ja haltuunottoa, vaan myös ideologinen prosessi, jonka myötä 

eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuva alettiin nähdä universaaleina. Kolonialismi myös 

synnytti koloniaalisuuden, joka viittaa kolonialismin myötä syntyneisiin valtarakenteisiin, 

jotka määrittävät kulttuuria, työtä, tiedontuottamista sekä ihmisten ja kansojen välisiä 
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suhteita ohi ja yli siirtomaavaltojen hallinnollisen vallan. Koloniaalisuus ei katoa 

siirtomaavallan purkautumisen myötä, vaan sitä ylläpidetään ja uusinnetaan jatkuvasti 

kulttuurituotteissa, akateemisessa maailmassa, arkijärjessä, ihmisten omakuvassa sekä 

kuvassa toisista. Dekolonisaatio tarkoittaa koloniaalisten rakenteiden purkamista. 

Historiantutkimuksessa se voi tarkoittaa sitä, että pyritään purkamaan koloniaalinen 

epistemologia, joka lähteistä välittyy, ja tarkastelemaan alkuperäiskansojen toimintaa 

heidän omilla ehdoillaan eikä vain valloittajien näkökulmasta. Alkuperäiskansojen 

maailmankuva poikkesi eurooppalaisesta, joten myös heidän motiivinsa ja tapansa 

ymmärtää maailmaa poikkesivat. Samalla pyrin tietoisesti hylkäämään usein implisiittisen 

ajatuksen eurooppalaisesta universaaliudesta ja tarkastelemaan myös valloittajien 

toimintaa oman kulttuurinsa kontekstissa. Kaikkeen tähän post- ja dekolonialismin teoriat 

antaa välineitä. 

Jenni: Siirtomaa-aikahan ei varsinaisesti ollut mitenkään helppoa alkuperäisväestölle vaan 

päinvastoin; niin kuin me nykyään hyvin tiedetään, nämä valloittajat alistivat, sortivat ja 

tuhosivat kokonaisia yhteisöjä samoin kuin niiden perinteisen elämäntavan, ja sen jäljet 

näkyvät tänäkin päivänä vanhoissa siirtomaissa ympäri maapalloa. Tapahtuiko tämä 

yhdellä rysäyksellä vai minkälainen prosessi se oli, kun Espanja otti Popayánin alueen 

haltuunsa tai yleensäkin otti haltuun siirtomaa-alueensa? 

Lauri: Se prosessi oli tosi hidas ja vaiheittainen, ja espanjalaisten valta oli hauras ja monin 

paikoin todellisuudessa olematon vuosikymmeniä ja jopa -satoja niin sanotun valloituksen 

jälkeen. Aina kun espanjalaiset lähti valloittamaan uusia alueita, he pyrkivät ensimmäiseksi 

etsimään paikallisia liittolaisia, joita ilman valloitukset ei olisi mitenkään voineet onnistua, 

minkä lisäksi heidän mukanaan tuli liittolaisia aiemmin valloitetuilta alueilta. Espanjalaiset 

oli yleensä vähemmistössä näissä retkikunnissa. Liittolaiset saivat sitten etuja vastineeksi 

liittolaisuudestaan. Lisäksi espanjalaisten ylivallan hyväksyneet yhteisöt säilyttivät pitkälti 

itsehallinnon sisäisissä asioissaan. Espanjalaiset valloittajat oli tietyllä tavalla itsenäisiä 

yrittäjiä, jotka valtasi maita kuninkaan nimissä mutta omalla kustannuksella, ja heidän 

johtajansa saivat palkkioksi encomiendan, eli oikeuden verottaa tiettyä alkuperäiskansojen 

yhteisöä. Heitä kutsuttiin encomenderoiksi. Encomienda ei kuitenkaan ollut perinnöllinen 

eikä siihen kuulunut tuomiovaltaa, jonka kruunu säilytti itsellään. 
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Jenni: Minkälaista tämä valloittajien ja alkuperäisväestön välinen yhteiselo oli? Jos olen 

ymmärtänyt oikein, tätä aluetta ja aikakautta leimasi toisaalta väkivaltaisuus, toisaalta taas 

alkuperäisväestöllä oli omat agendansa ja he ajoivat omia asioitaan ja etujaan niissä 

reunaehdoissa mitkä heillä oli. Jos vaikka lähdetään näistä konflikteista liikkeelle, niin 

minkälaisia ja mistä johtuvia ne oli? 

Lauri: Konflikteja oli monenlaisia. Ensinnäkin Popayánin kuvernöörikunta oli 

siirtomaaimperiumin rajaseutua, ja iso osa alueesta oli espanjalaisten vallan 

ulottumattomissa pitkälle 1600-luvulle asti tai jopa pidempään. Kuvernöörikunnan 

espanjalaisista kaupungeista muodostui keskuksia, joista käsin tehtiin toistuvia 

valloitusretkiä valloittamattomille alueille. Toisaalta näillä alueilla asuneet kansat, mm. 

nasat, pijaot ja barbacoat, teki myös jatkuvasti hyökkäyksiä espanjalaisia ja näiden vallan 

hyväksyneitä alkuperäiskansoja vastaan. Toisaalta sitten konflikteja oli myös 

espanjalaisten ja heidän valtansa hyväksyneiden kansojen välillä. Näistä löytyy paljon 

mainintoja oikeustapauksissa, joissa esimerkiksi joku encomendero oli syytettynä 

encomiendaansa kuuluneiden huonosta kohtelusta. Ne sisältää kuvauksia äärimmäisen 

julmasta väkivallasta, jonka tarkoitus oli herättää pelkoa ja saada yhteisöt tottelemaan. 

Nää on kuitenkin vain jäävuoren huippu, koska useimmat tapaukset ei päätyneet koskaan 

oikeuteen asti. 

Kuten väikkärissä totean, kyse ei kuitenkaan ollut vain yksittäisistä väkivallanteoista, joita 

lähteistä kyllä löytyy vaikka kuinka paljon, vaan rakenteellisesta väkivallasta. Espanjalaiset 

pyrkivät alistamaan alkuperäiskansat työvoimakseen ja samalla hävittämään heidän 

kulttuuristaan piirteet, jotka heidän mielestään olivat ristiriidassa kristinuskon kanssa. 

Tämä oli väistämättä väkivaltainen prosessi. Väkivallasta todistaa myös 

alkuperäiskansojen hirveä väestökato. Merkittävin tappaja oli toki taudit, mutta sitä 

kiihdyttivät myös heikentyneet elinolosuhteet. 

Jenni: Olet kuitenkin tässä tutkimuksessa osoittanut, että alkuperäiskansat eivät olleet 

pelkästään uhreja, vaan he harjoittivat erilaista vastarintaa. 

Lauri: Kyllä, nimenomaan näin. On yleensäkin tärkeää olla näkemättä kolonisoituja 

kansoja tai muita marginalisoituja ryhmiä pelkästään uhreina, vaikka heidän kokemaansa 

sortoa ei tietenkään pidä vähätellä. He olivat kuitenkin myös itsenäisiä toimijoita, jotka 
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pyrkivät vaikuttamaan omaan asemaansa, ja onnistuivatkin siinä tietyissä rajoissa. Mikäli 

espanjalaisten harjoittama väkivalta tai heidän vaatimuksensa ylittivät jonkun rajan, 

seurauksena oli yleensä vastareaktio, ja Popayánin kuvernöörikunnassakin oli useita 

paikallisia kapinoita siirtomaa-aikana. Lisäksi alkuperäiskansoilla oli käytössään monia 

arkisen vastarinnan keinoja, esimerkiksi työstä kieltäytyminen tai tarkoituksellisen huono 

työpanos, pakeneminen espanjalaisten ulottumattomissa oleville alueille tai ihmisten 

piilottaminen väestölaskennan ajaksi, sillä yhteisön verot ja työvelvollisuudet määriteltiin 

työikäisten miesten lukumäärän mukaan. Lisäksi esimerkiksi omien uskontojen 

harjoittaminen salassa ja ylipäätään omien tapojen säilyttäminen espanjalaisten 

kitkemisyrityksistä huolimatta voidaan nähdä arkipäiväisen vastarinnan muotona. 

Jenni: Mitä muita keinoja heillä oli horjuttaa espanjalaisten ylivaltaa? Tai oliko kyse 

yleensäkään aina edes siitä, miten määrittelisit heidän muun toimintansa?  

Lauri: Osittain kyse oli just pyrkimyksistä harjoittaa espanjalaisten ylivaltaa, mutta osittain 

myös yrityksistä hankkia itselleen etuja siirtomaajärjestelmässä. Nämähän ei toki ole 

välttämättä ristiriidassa keskenään, mutta ajoittain jälkimmäinen johti myös järjestelmän 

vahvistamiseen. Ehkä paras esimerkki tästä on oikeusjärjestelmän hyödyntäminen. 

Espanjalaiset alkoivat rakentaa oikeusjärjestelmää siirtomaihin hyvin nopeasti, ja he 

antoivat sille suuren painoarvon. Alkuperäiskansat oppi nopeasti hyödyntämään 

järjestelmää esimerkiksi haastamalla espanjalaisia oikeuteen huonosta kohtelusta. 

Samalla he tietysti tulivat vahvistaneeksi siirtomaavallan legitimiteettiä, mutta ennen 

kaikkea he hakivat helpotusta omaan asemaansa. Samalla he myös hyödynsivät 

espanjalaisten välisiä ristiriitoja ja solmivat liittolaissuhteita jonkun paikallisyhteisön 

valtaryhmittymän kanssa jotain toista vastaan. Tässä on olennaista ymmärtää tilanteen 

monimutkaisuus ja luopua yksinkertaistavista dikotomioista, kuten valloittajat ja valloitetut, 

yhteistyö ja vastarinta jne. Eri yhteisöt ja yksilöt valitsi eri tilanteissa erilaisia keinoja 

parantaakseen asemiaan tai ihan vaan selvitäkseen hengissä. 

Jenni: Olet tutkimuksissasi puhunut myös alkuperäiskansojen perinteisten johtajien 

roolista. Jos olen ymmärtänyt oikein, espanjalaiset pyrkivät käyttämään heitä välittäjinä 

mikä taas vaikutti yhteiskunnan rakenteeseen siinä mielessä, että tästä oli seurauksena 

eräänlainen päällikköinstituutio. Keitä nämä perinteiset johtajat olivat ja onko heistä 
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jotakuta kiinnostavaa esimerkkihahmoa, joka voisi avata heidän asemaansa ja 

toimintaansa? 

Lauri: Joo tää on hyvä esimerkki siitä, miten kolonialismi muutti paikallisia yhteisöjä, mutta 

muutos ei ollut pelkästään ylhäältäpäin johdettua. Espanjalaiset pyrki hyödyntämään 

olemassa olevia paikallisia instituutioita ja hallitsemaan alkuperäiskansoja näiden omien 

johtajien välityksellä. Kuitenkin he pyrki myös yhdenmukaistamaan järjestelmää, mikä 

muutti paikallisten johtajien roolia. Tutkimuksessa käytetään käsitettä colonial pact 

kuvaamaan sitä sanatonta sopimusta, jonka mukaan yhteisöt sai aika laajan itsehallinnon 

sisäisissä asioissaan ja vastineeksi päälliköt huolehti, että he maksoi veronsa ja hoiti 

työvelvollisuutensa. Espanjalaisten ensimmäisenä Karibian meren saarilla kohtaamien 

taínojen kielellä päällikkö on cacique (kasike), joka vakiintui yleisnimeksi kaikille päälliköille 

Espanjan siirtomaissa. Caciquet kuului siirtomaayhteiskunnan eliittiin ja heidät rinnastettiin 

espanjalaiseen pikkuaateliin, mutta samalla heidän piti säilyttää legitimiteettinsä omien 

yhteisöjensä silmissä puolustamalla näiden etuja. Sen takia he eli kahden maailman 

välissä. Myöhemmällä siirtomaa-ajalla caciquet usein vieraantui omista kanoistaan ja 

integroitui vahvemmin kolonialistiseen järjestelmään, mutta mun tutkimana ajankohtana 

tätä ei vielä tapahtunut. 

Mun väikkärissä seikkailee itse asiassa yksi cacique, joka on hyvin hedelmällinen tapaus. 

Hänen nimensä oli don Pedro de Henao. Hän oli siis ottanut kasteen ja sen myötä 

espanjalaisen nimen, jolloin hän oli oikeutettu käyttämään siihen aikaan aateliin kuulumista 

merkinnyttä etuliitettä don. Don Pedron alkuperäistä nimeä ei ole tiedossa. Don Pedro oli 

aivan kuvernöörikunnan etelä-osassa eläneeseen pasto-kansaan kuulunut Ipialesin 

päällikkö, joka 1580-luvulla matkusti Espanjaan tapaamaan kuningasta saadakseen 

vahvistuksen asemalleen Ipialesin kuvernöörinä ja esittääkseen valituksia kansansa 

kohtelusta, koska Ipialesin asukkailla oli useita ongelmia encomenderonsa kanssa. Pedro 

oli lähetetty lapsena Quitoon nykyiseen Ecuadoriin fransiskaanien ylläpitämään kouluun, 

joka oli tarkoitettu erityisesti inkaylimystön lapsille, ja hän on hyvä esimerkki ihmisestä, 

joka tasapainotteli kahden maailman välillä. Hän oli hyvin verkostoitunut sekä Andien 

alueen alkuperäiskansojen johtajien että espanjalaisten kanssa, ja hän pyrki luomaan 

itsestään kuvaa hyvänä kristittynä ja uskollisena kuninkaan vasallina. Samalla hän oli 

kuitenkin myös oman kansansa tehtäväänsä valitsema päällikkö, ja hänen jättämistään 

asiakirjoista näkee, että ajoi näiden asiaa. Kuningas tai tämän neuvonantajat suhtautui 



8 
 

Pedron anomuksiin myönteisesti, mutta ei ole tietoa, pääsikö hän koskaan palaamaan 

Espanjasta kotiinsa. Hän koki monia vastoinkäymisiä yrittäessään päästä kotiin ja matka 

ainakin viivästyi useita kertoja, mutta lopulta dokumentit loppuvat ja tarinan päätös jää 

meiltä pimentoon. 

Jenni: No sinun tutkimuksesi päättyy tuonne 1600-luvun toiselle vuosikymmenelle. 

Kertoisitko vielä lyhyesti, mitä Popayánille sen jälkeen tapahtui? 

Lauri: Tutkimuksen päätepisteenä on tosiaan vuosi 1615, jolloin päättyi useita 

valloitusretkiä kuvernöörikunnan raja-alueille käynnistäneen kuvernööri Francisco 

Sarmiento de Sotomayorin kausi. Siihen mennessä siirtomaavalta oli jo hyvin vakiintunut 

myös Popayánissa, mutta rajasodat jatkuivat kyllä 1600-luvun lopulle asti. Popayánissa oli 

paljon kultakaivoksia, joihin alettiin 1600-luvun loppupuolella ja erityisesti 1700-luvulla 

tuomaan yhä enemmän orjia Afrikasta korvaamaan alkuperäiskansojen työvoimaa. Näin 

Popayánista kehittyi vahvemmin orjayhteiskunta. 

Jenni: Niin kuin on moneen kertaan todettu, kolonialismilla on pitkät jäljet, eikä se ole 

vieläkään hävinnyt. Miten siirtomaa-aika vaikuttaa Popayániin nykyään? Ja ehkä voisin 

myös kysyä, minkälainen paikka se sinun mielessäsi ja millainen rooli sillä sinun 

elämässäsi on? 

Lauri: Siirtomaahistoria näkyy alueella esimerkiksi arkkitehtuurissa, mutta ennen kaikkea 

etnisessä moninaisuudessa, sillä alkuperäiskansat ja afrikkalaisten orjien jälkeläiset on 

siellä vahvasti läsnä. Myös siirtomaa-ajalta periytyvät konfliktit jatkuu yhä. 

Alkuperäiskansojen yhteisöt on usein marginalisoituja ja ne joutuu tänä päivänäkin 

käymään kamppailua maidensa puolesta. Niillä on kuitenkin myös pitkä selviytymisen ja 

vastarinnan traditio, joka tarjoaa inspiraatiota nykypäivän kamppailuissa. 

Henkilökohtaisesti mulla on Popayánin kaupungista ja koko alueesta vain positiivisia 

kokemuksia, mutta Kolumbiaa riivaavat konfliktit ja niiden juurisyyt näkyy siellä vahvasti, 

eikä niiltä pidä sulkea silmiään. Toivon voivani tutkia alueen historiaa jatkossakin. Toivon 

myös pääseväni sinne vielä joskus, vaikka huolettoman matkustamisen päivät kuuluvat 

menneisyyteen. 
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Jenni: Lopuksi haluaisin vielä kysyä, mikä olisi sellainen tärkein tai suurin myytti, jonka 

haluaisit tutkimusaiheesi suhteen murtaa? 

Lauri: Tänä päivänäkin elää vahvana sellainen mielikuva, että pienilukuinen joukko 

espanjalaisia alisti nopeasti ja täydellisesti paikalliset valtakunnat ja orjuuttivat 

alkuperäisväestöt sen jälkeen ikeensä alle. Ihan noinhan se ei mennyt, kuten tässäkin 

jaksossa on toivottavasti tullut ilmi. Espanjalaiset kyllä halusivat luoda kuvan nopeasta ja 

täydellisestä valloituksesta ja sitä on siitä lähtien sitten toistettu. 

Jenni: Tähän päättyi tämän kertainen Tiedettä ja sirkushuveja -podcastin jakso. Kiitos 

Lauri, ja kiitos kaikki kuulijat. Ensi kertaan! 


