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כינונה של הקהילה הילידית האוטונומית 

בהי�פנו־אמריקה, 1813-1500: מפעל של 

פיקוח, ִתְרבּת וניצול

איתנ גינזברג

תקציר

גׄגל םאטהה גׅכם אׅד ׄמ מא גםט, טא גהא םׅגא ׄל׆ה 
אא אׇ וטה־ׄגלכ ׅכאמ גכב ׇםמ. כאמ ׄא גל ׄמ מםׅמ 
וׇמ  זא  גׅוומ  ׅמםׅמ  ׄגלכׄמ  ממ־ׅםמ  ׅלׅ  טלׄאמ  אׇמ 
זםלמ  םזמכ  ,  גגׇב  ׆ׇא  םלהוטל  ׄזד  ׅגׄגל  הךלב.  ׄלטב־וטלׇב 
םא  גכמב  גמ  ׇםב  טכ  ךל  לד,  הח,  אׄמל  גגכגב  אׇב  גאה 
אהךא  אב  אׄ  ׅםמ  זא  אאם  םׅכם  אׄא  ל  ׅכמ    גולמב,  ׄא 
אךלב. ׄאב גל םׄטםל  אכב ׄמ גא ׅׄל גוב, גטו גמׄב 
  אׄ  םׅ,  ׄאגמ    גלׅ  םא  הל  ךגךב  גמ  אׇמ,  גה׆מ  זב 
ׄמ זךג. םללמ ׄאגמ, םךהז זגכ ׅד כטא טכׇמ, המ לׄמ 
םזךׅ ׄמ גא, ׅׄ אׇ ׅ גג ׅםג. זב ׄמ, גכי 400 םה מל ט 
םהמ,  ט  "לטׅאכ"  ׄ  ׇם,  ׄהגמ  אׇב  כאמ  טלׇכוא  ׅׄטד 
זםלב  ׅםאםמ  לׅ  זׇה  א  םם  ׅׄגלכ,  אׇמ  מ  םא  אׇם  גהח 

ׄלהב. 

לׇכך  להוטל;  טל;  ׇם;  וטלׇ  וטה־ׄגלכ;  מפתח:  מילות 
 república de) "לטׅאכ םא אׇב" ;(congregación) כה׆ל׆ך ;(reducción)

indios); ׇׄ (ejido); טׅׄא (pueblos); טלׄאב
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הבעיה

ׄלמ  ט,  ׅכממ  כׅךמ  לׅ:  ׅטל  ׄגלכ  אׇ    וטלׇ  ׅם  אטה 
םב. ׄל ב   ה אאׇב גםב םךל וגמ ׅהב ׅד אכמ םׇ 
ה  ׅםב  םאב.  גׇכמ  ׄמה־גםטממ  םממ  כׅךמ  םאב 
 ,(pueblo) "" (טל כד), טזגב "טל ָׄ ֵׇ ְא ַׄ ׄמ גכגמ ג׆לב ׄא טזגב "
טזגב "" (estancia) זׇ. ׅוטל "ול אאמ םא ׄ ׇ גזלׅב, 
ו ׆ׄגא" (1619) מׄל הל ׇגהכה ולד  ּטָ ַׄ ׇׅ םא גגםא ִך'
ׄגלכ  ׅגל  ׄלמ  םהב  םם   ,(1627-1575  ,Remesal) לגוׄא  ׄהה 

אךל גכל, ׄמ מגהמ ג׆לב  :

םגמ  ממ  גׄא,  ׄא  םהב  ׅםׅב    כׅךמב  זא  ׄהׇׄהב 
םהב, זב ׇׄהב םהב, גםאב םהב, ׄאאב םהב אםהמ םהמ. 
א א  גלכ  ג [...] ד םאׄ וׇל ׄמ טלב אט לׅמ 
ׅמ  ג  ׅגלכ  םב,  ׄל  ׅמ  ט,  ׇׄ  ׅמ    ׅׄלט,  ג  םהמ 
הוח, אאׄ א כםל. גוׅ  גכב םא גם גׄמ מםׅב ׄ טמ [...] 

.(Solano, 1984, p. 77) מטו ם ׇׄג םא טלו םאג

לכ ׅׄלב ךטט ׄאוד ׆ד גל גכוכ ׄ גל ׄהׇב טלׄהב, םׅב 
אמךלמ  כלׅמ  גכב  כאמ  הךל  ׄההוׅמ,  גכאׄמ  אׇב  מכג 
ּב א גׄל׆ד, אׄ א םד  םׅ, ׄח  גזאב אׄ   םׅ וׇל, ּמָ
ׇׄ ׅמׅהמ, ט םזךׅ כאמ טלמ ׅׄלט. גלב ׄלׅהב גו׆ 
אג׆ל  הזׇ  אׄ  מכג  ׄב   ,(cabeceras) לׄם"  ה "םׅ  ׅגזלׅ  גל 
אא ׄאו, ׄאׄ גל ׇמ, גגםא גול, ד אג׆ל גה׆ב ׅלב 

("והלב"), ה ׇמ ׅזא מטכׇב ׅגגםא ׄל. 
ו׆הד ג׆לב טל גזל והלׄא גלׅ ם םל ׅמ כם זא 
וה מל אׄמל ׄמ ׄאו, או׆ אלםג אךל מםאב גו ׆א׆אמ 
ׅמ   (repartimiento) גלמ  ט  אזׇׅמ  ׆ו  אםב   (tributo)

מׅל.  גםכ  מםממ  ׅטמ  זלב  ׅׅהד  וח,  ׅגלמ  וטלׇמ, 
טל ׆ב כם זא ׇל אגזל והלׄא אׇ זא ׆ו אגזל  
םא כאהׄאב. זׇ כם טל ׅׄמ גׇ ׆ב זא טכ ׇמ זא 
 ,(Gerhard, 1975, pp. 567-569) ּמ זךׅ מׇז הךלמ ׇם ּׅ ְל מא ִמּ
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כאהׄאב  וטל  ׅׄל  םמ׆לל  אׇב  ׅכלׅ  למ  ל׆זמ  זא  ד 
אכׅא  ׅמכח  מה׆ׇ  ך'א)  טל  ׇלב  ׄגלכ,  גל  גזלּׅ,  גכוכ  (ךטד 
אׄהכגהׇלו  טל  טםל  ִׄ ׄמ,  אזגמ  וטלׇב.  םא  זאגב  ׄמ  זךגב  זא 
א  ׅם  גטכׇ  ׇלב  ׄמ  אלׅ  םא  ׄהםב   —  (encomenderos)
ךא כאהׄאמ ׇם —   ׆ׇאב, ה גזדׄ  ההבׄ  ׅלב, הזם ׄבׅ 
אׄב זא וגמ םא מל.  אב  אזםמ ׄמ ג םאׄ  לך אמל: 
אהו אזךגב, אזמב אךׇ גגם, ׄמ אׇב טלב וׅׅב "ׅמ ט ׅמ םב", 
ׅגו׆למ גומ םהכׅז אךל כב מב ׄ גזׅל אד, ׅ אׅוו אזךגב 

וגמ טאמ ללׄאמ זׇט זא  םא מל.1 
ׅםאׅ גכׇב אגׇ א ׄטׄ מל זא ל אׇב ׅכאמ. גםׅ 
ג׆המ,  ׄהגמ  אׇמ  "לטׅאכמ"  םא  לםמ    ׇׅל  אהד  מ 
םממכב ׅגכׅא אגׄל׆ םׅ (ךלה) וטלׇ, זב ׄמ מ וג ׄא, 
אםלמ. א  ה׆ל גׄט םא כאהך וטלׇמ םאׄ זׇ ׄמ זךג 
אמ גטזא מםׅמ ׅהו ׄה׆א םא ךטד ׄגלכ, ׄאׄ מה אהךא ׄמ 
גםׅׄ םא ׄגלכ ׅוז  ׇׄב גהא גה, ם טח אגזךמ גםׅמ 
ׅגלטאד גׅכל זא ׇ ׅכטׇהמ. םמ מםׅמ  ׅ ׄטׄ, הוח זא 
גםל אׇב, ׆ב מׄג םא טלםמב גלׅמ אגכׇ גכלמ טכמ הו 

םהׅז ׅזכלב גכאׄמ גגלמ. 
ׇ  ׄלט — םאגמׄ  מ גׄ םא וטלׇׅ  ׄמ׆ל אוטכׄ  ׇ אזגׇׅ 
טהג; םא זא םב ׅךטד ׄטלכ ד זא וךא, ׇלב ׄא, הך 
ׅׄלךמ  גלׇמ  ׇ  ׅטלוהב;  זמ'גׄהב  ׅמלב  גׅׄכ  גאׄה; 
םטא; גׅׄכ ׅטלב ׅך ׄה׆א; ׅוו גזגׇ גה׆מ ׄגטל לגמ 
 —  (Stewart, 1969, pp. 281-290; Macleod, 1988, pp. 374-379) כׇם 
מ וטלׇ ככ אלג םטזמ םא זםל םגכל ׅׄגלכ, ־96 ׄ גגה 
ׇׅגמ גא ׅ וח (Hamilton, 1965, pp. 33-34). ך גאמ םהגול ׅםהמ 
1609 אטל גגם ׄמ ׅ. הׄגל ׅ םאׇב גהב אמהו גלךהב ׅׄל 

לו טו (Potosí), גלׅ למ וח זכל ׅׄהׇב גלב,  אםטז 

ׇׅ  לז  םׅב  ׄמב  םא  גוטלב  אׄהכגׄהׇמ  ׄהׇׄהב  םׅב  ךגׇמ   1

לםמ ׅלמ םא א גםהּמ אגא זא ט ׆ׇא ׄהכגׄהׇ, זוכ אאב גזגׇ 
.(Yokoyama, 2014, 37) םא זגׇ ׅלׄם
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כלכזמ אזׇׅ זךג, אםלמ ׅלׄמ ׅב אכאמ הלמ ׅזׇׅמ ׅ 
 Solano, 1984, doc. 150,) אלׅמ טל םא םם םהב גזׇׅ ׅגלמ ,(mita)

.(pp. 303-304
הוח  ה  גםׅׄ   — ׆א׆אמ  גו  ׅ׆ו  ׆ב  "גםל"  וז  כםל  ׅׄמ 
אכטמ ׄגטל. זלׅ ׅם זאמ לכ גךמ ׄאו אׇמ ׅגלׅ 
גכוכ גו אמל ׄךכ. ׇׅל הׅז גד זׇׅ םלכ "לׄב", אגל ׄלב 
ׅזא כלכזמ, ׅ אםאב גו, ׄח  אב ׄגךזב אאב א. גךמ 
ׄלמ, כאׄב כהב, טזא ב, ׄלוב, לב, זׇׅב, ׅטל ׆ב ךגמב — 
ם  וטלׇב   .(Menegus Bornemann, 1986, pp. 103-128) ׅגו  ׅ  אׄ 
גכלׅ ׅׄ ׅכם אךלח ׄמ אא ׄלב אגזגׇ גםאג גו. גםגזמ ׇׅל 
מ םךל  אוטכ כלכז אאב, ׇׅל םוׇל ד ׅוטלׇ ׇם ד ׅטל 
 Solano, 1984, doc. 144, pp.) ׇםמ  ׅכאמ  אׇב  ל  גטלכ  אכ 

 .(290-294
להוטל  ׇׅגמ  אא  ׇׅל   — אׇב  כאמב  גאאב  ךלמ  אא 
גאׄ, אזמב ׇׅגמ "גםל" ׄ "להוטל כד" םא םׅב ׄלׅהב םגכגב 
הגךׄ לׄ —  ג גלמ הוטמ: גכמ וׇמ ׄל׆ד ׅלמ־ׇמ כב 
(וׇמ טלׄאב) ואאמ ׇל אךלמ םא מׇז הךלמ ׇם; ׄמל 
זׇ,  ט  זא  ׅכלכז  םגם  םא  לךהאך  וטלׇב  אגמםׅב  כלכז 
; ׅמ גהמ ׆ׇאב  ׄמ ׄטםלמ םאׅ םא הא׆מ םכׅ 
זגׇ  לםג  ׅלׄם  ׅב.  ול  םב  ׄ  וטלׇב  זא  ׅׅב  ם  כאׄב 
לכמ,  ׇׅם,  ׇׄג,  מט  ׅׄכׇ,  ׇאזמ,  כהמ,  ׆ב  הוט  ׄא  ׄ  , 
טלמ, ככׄ, ׅכ זא זםד, ךגב ׄלגב זׇ. ׄא ׆ׇאב כאׄב 
זךב  םלח  ׅאב,  ׆ג,  ׆אא  זי,  כלמ  גךאמ,  ׆ד  גךלב  ךל  מא 

.(Torres, 1989, pp. 61-62, 63-128) אב אגהב
ׄגךזב  זגׇ  אׄ  וטלׇב  אלםמ  םכ.  ׅמ  מ  הוטמ  גל 
ׇלםב אכב ךׅׄ ׅׄגלכ. ל  ׄטׄ אכב ו םאב זב אׇב. 
הג, ומ םגמ גו זׇׅ, ט גה׆מ  גםל םמׅוו זא זהכמׄ 
ד  גכל גאכמ, טלׇ גאמׅ  ׇׅל׆ הג ׅהה, כב גזל םט אׅללמׅ 
םׅ אׇב אׄא םא וטלׇב ׄול גל זא םמ וטלׇב ׅה מזלׅמ,2 

םלב;  ׄהׇׄהב  םא  מזלׅמ   — וגׅו  ׄהׇׄהב;  אׅהב  םא  מזלׅמ   — גוךו   2

גאב — מזלׅמ םא אׅהב םלב.
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ׄ ׅהב אא כומ, ׅםׅ אׇב, טאם אםב ׄ טמב אגל 
טםל םׅב גׇם םא אׇב  ִׄ מ   ׄמ הוב אאׄ א טכ כטׇהב.ׅ 
 (indios de paz) םאב"  םא  "אׇב   — םהמ  מל  מ  מגלמ   — א׆וב 
 indios de) "ה׆ׇ ׄב גלׇב ׅׄל וטל, אׄ ב "אׇב םא גאג
guerra),  או ׅךׄמ ךׅׄ. אׅוח, להוטל כא זא םב גׇהמ 
לֹו זא זלזל גלמב אהא ׄמ כאה זא ט ׇלב, אׄ  ֵׇ ְהכֶֹגְה ֶׄ אםמ 
אמ  לֹו  ֵׇ ְהכֶֹגְה ֶׄ א מ  גזםמ  מל.  םמׅ  אגׇהמ  גאׄ  ךמ  גמ 
אהא ׄמ כאה אאׄ גלטאד.3 ׇ םכאה מהא זא ׇ גלטאד 
ל  אאםב. ׄםל א הגךׄ םגמםׅ טל ל זא גלׇ ׅמל 
ׅםהמ 4.1542 הא ׄטׄ אוב אגל ׅכםל  םוׇלמ מםׅמ אׇמ 

מ ל םזא זגׇ זמׇ םא גטזא וטה־כאהׄא א.

הדיונ וחשיבותו

אׇ  אׇמ  כאמ  םכגמ  ג  הׅז    ׅגׄגל  הׇד  ׅהםׄ  זהד 
מלׅמ ב ׇם א׆גל ׅזאמ לךח כג ג׆ז זׇ גהה. טזא  אׇ 
םטז גם׆ב, םה ׄגמ גׇ גםטמ, טלךׇלאמ, וגאמ ׄח הוא׆מ 
אמאב גׇלהב, םהאׇ מא ׅכםל כאהׄא, ׄ םגם ׅגם ׅוו 
אׇמ  כאמ  כגמ  ׄלמ.  אׄגמ  אׇמ  טאכמ  םא  אזךׅד 
אׇמ  אכא  םממ  גזךב  ם׆ׇל  גכגמ,  מ  םא  םל  ׇם 
ׄ  ׅב  םגל  זלב,  םא  םל  ׆ב  אׇ  כאמ  ׄמד  ׅכ.  גז׆המ 
אגךׄ  ׄטםל  טלם  אכל  הוטמ  ךׇכ  ׅלמ.  ךׇכ  םא  גטמ  כֹגּהָאּמ, 
ׅזהד לׅ םם ׅ ׅגכל וךא׆ ׄהמלטא׆. םד גמ לךד א׆הד זא 

ׄמ  אכב  הׄאך  גםאב,  גגד  ׅאׄ  אםכ  ׄגלכ  ׄמ  אׅם  םׅכם  וטלׇב,   3

ׄהכגׄהׇמ ׅאמ ֵׅלל. זב ׄמ, מל ואׇ גד גו׆למ ׄמ, םמלמ ׅ זא אמ 
טזא  ׄב  ׅ  אגלׇ  ׄג  ׄח  גהמ  טזב  אׄ  מזאג  וטלׇמ,  גלׅמ  וגמ 
 .Sotelo, 1987, pp. 220-221 אט ׄמ גאׄ וגמ. זא גזלמ וב גלׅמ  לׄ
גלׇ םל ׅטל ׄב ׅגלׇ ׅוטלׇ ׇם וׅׅ טלוב "כב ׇםב" םא 1542   4

 אא ׅל ׅ לׅ ׅגלטאד םׄב מל אׄ זם גזם ׄ ׇׅׄ אא ׄמ ׄמ 
ׅׄגלכ. "גזם"  גׅד ׅוו וגמ זא ׄאו אׇמ הו ִגו אכטמ. 
אׄ  ׄהכגהׇלו,  םא  אלםמב  זׅל  ׄ  ׄא  הומ  גמ  ג  גא  ׄ  מל   

אט. לׄ ׆הׅל׆, 2009, זג' 194-192.
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םאגמד גאא ג׆ׅם, ךל כאמ ׄא א זׇׅ גםאד. זהד לׅ ם ׆ב 
ׅזלמ גׄלמ מל םא ךׄ ׄמד כאמ, ׇ׆גמ "ׄהׇׄהב ׇם" 
םהמ םׅזב  לׅ  מׇ  הׇׄה גםלם אאׄ טלהב ךהב), םאׄ  (מׄ 
טׅוב  טלכ  ׅ׆לג  ׅזאמ  אׅׄכ  ךא  זםלב,  גׄ  םא 

םׅכם "אׄל" ׄמ אׇב אטמ זאב ׄמ גו׆למ כא אׄגמ. 
כגמ  ומג  םזא  ׄל  גםט  מא  ׄמ  אׅד  גׅכם  גׄגל 
ה  ׄמ.  אׄל׆ד  א׆ׇל  אךׇכ,  ׄטםל  ׄםל  ׅׄגלכ,  אׇמ  כא 
ׄ אזגׇ זא כםב םהכל ׇׅל םא כא זא הוהמ אמגׇׇ זגב. 
זׇ זגׇ גׄגל זא םׅמ גא אזהד כאהׄא אםאמ זא ׄלמ 
ב םא אׇב, זא מׇזמב זא גזלמ וב םאב זב וטלׇב. אׅוח 
אׄל  ׄםם  אׇמ  כא  אׇם  כאהׄא  גא  מלגמ  מׅד 
לׅ  זםל  מםז  גׄ  םא  טל  טלכאלך  מא  ׄמ  םםלׇ 
גׄ  םא  םא  ׄמהמ"  "מזללמ  אזׇד  ׅםאב  ׆ז  זםלב,  גׄ 
 Menegus Bornemann,) זםלב, םׅ ׇם מ טלׄאמ גגב זׅל
 1999b, pp. 137-161; Roskamp, 2001, pp. 5-21; 2003, pp. 305-359; 2010,
 39-53; Oudijk & Romero Frizzi, 2003, pp. 18-48; Romero Frizzi, 2010,
21-54).5 ׄח םׇד זוכ ׅוטה־ׄגלכ ׅׄ אׄ גז ׇ׆גׄמ גד גלׅב 
םא וטלׇ ׇם (גכוכ, גל ׄגלכ גלׅ כלׅ םא גה), םזגב ם 
זכל זא ךב, כב  גךזמ גזגכ מל. ׇד מׅווׅ  אמׄ  אמׅ למׅ 
טכׇמ םא גא גזךמ, םהגול אטכׇ ׅכאה זׅל זא ׇ ׄא ׄא 
וה גםה םאב ׅמ כאה. ככ כאהׄאמ, ם אגל, מ זהט 
גׇׄ, גזמ אזמ ׄ הזל ׅׄוטמ ג׆ׅםמ גׄל׆המ אט הםׄב.6 זׇׅ 
אׇמ  ׅכא  גמגכׇמ  וׇל  זא    ככ  זא  גמׅוומ  ׄמ  אךמ 
ואה  טׄא  ׇ  טלהווכ  הׇז  וטלׇ  ולד  םא  זׇׅמ  ׄ  ׇם 
ׅגל  מזגׇ    זׇׅ   .(Francisco de Paula Solano Pérez-Lila) טלו־אא 

ׅל . 

טלכאלך — טלכ כא םמ גםטמ טאמ כאכׅמ ׅזאמ מ גכהמ,   5

טמ א ׅל גׅל אׇׄב גהא ׄמ  ׅׄל זךגׄ גא לםמ. טל — אכמ 
לם כאמ, ם םמט א, אׄהםב טלב, םאלׅ אׄ ׇז ׄ אה׆ ׅ. 

 1664-1551 ׅםהב  הככ  גםאב  ׅכאמ  אׇב  ׅל  םזוכ  כב   29 לםגמ   6

 .Pinelo, 1681, pp. 198-201 :גטז ׅמ
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ׅול׆לט וטה־ׄגלכׄמ ׄד גאכמ ׅםׄאמ מלג גממ 
םמאמ,  םא  גטזא  כאהׄא  גטזא  אךאמ  להוטל  אא  םמ 
אגז  םגממ  זה  זגׇמ  ה  גׄגל  ׅׅוו  הךא.  לׅמ  ּמִ טכ, 
םא טכׇמ למ לךד ׅ, טמהמ ׄגטמ, םם םלׄ ׅד גטמ גהו 
  ׆לג  םא  גׇה  םא  אהמ  ׄאגמ  להוטל  ׅׄ   ,(Hanke, 2002)

ׅזאמ.  זג  אמגׇׇ  גזאב  ךא  אׄ  ׄ  א  גׇז    םמל  גכגב, 
ׅךלט  אׇמ,  אׄאו  טב  ׅאמ  ׇׅב  הכב  ׆לג    ׄאגמ 
ג׆טמ  גאגמ,  גוב,  זׇׅ,  ׅמג  אׇב  ם  ׆ׇאב  אכםב 
ׇל  כךל  גׄד  .  ׄאו  אכלומ  ׅׄ  גםגזמ,  גו׆למ  טלכ 
וטה־ ול  גד  טלכב  םכל  אגכד,  לטׄא  ׄא  ם׆ז  אגוכה 

  .(Lemkin, [n.d]) ׇׄגלכׄמ, םׅגכב מאא ׆'הו

הנימוקימ להקמת הקהילה הילידית האוטונומית, 
והליכי הקמתה

 Nicolás de) לזד להוטל א גמ׆ׅם ׅםהמ 1503, ׄםל הכאו ׇ ׅׄהׇ
Ovando), גםא גלׅ כלׅ (םאא ׆ב ׄמ ׄל ח גלב ךטהב 
םא כאגׅ טהג םא ב, םהׇז ׆ב ׅםב Castilla del Oro), מׅ אטלׇההׇ 
ׇׅ,  אמ  טלב  ׄמ  אאכ  ךלב  "ׄהׇׄהב  וטלׇ:  גא  ׅׄא 
אג׆לב  ׅמ  ׇׄ  אא    םב  ׅזלמ.  גׄא  ׄא  גלכב  אמ  אׄ 
זׇלב"  ׄמ  ׆ׇא  ׅד  לז  םל,  םׄמד  האמ,  אׇב,  ׄם  זב 
(Solano, 1984, p. 79). ׅגמׅ ׄל גׄמ םה וח ׅׄהׇ ׄמ ךל אהד 

 Solano 1984, doc. 004,) גו׆למ מםׅמ םמה אהךלמ מטכ זא אׇב
 .(pp. 109-110

גו׆למ  הׄל 1513ׅ  ׇׄ׆ גולמ אׄל, טזׅ  הגכ הוטמ, םגכלׅ 
כ ׅל׆ו (Castillo, 1986, pp. 48-50), ם׆ׇל ׄמ ׄמ׆ל כאהׄא ׅאא 
ל׆ו כׅז םאׄ לכ ל אכב  ׄמ ו גגא זב כאה אׇ. כׅ 
םׅב אׇב ׇםב אטב אגז ׆ו זׇׅב, ה הךל טכ לה, 
ׄלהב  כ  םגׄ  וטלׇב,  םא  גׄא  כטׇה  ׅׄל  אטלׇב  םךל  ׄאׄ 
אאׇב. םמ הגכמ ׄא אכגמ םׅב ׄהׇׄהב ׇםב גטזמ ׅגםאׅ 
ׅגוג לׄמ םהםא ׅוטגׅל 1516 אםאםמ הלב גגוׇל וׄד להג, 
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םהא ׄמ כאה וטהמ ׅכלׅב ׅםהב 1519-1516 (זׇ ׅם גכוכ 
ׅםהב 1521-1519  מ "ׄגלכ" א). ׅגוג גטל  הׇה ׆ב ו׆מ 
ד  ׅזמׇ,  גד  ׅׄמ  זךגׄ  אא  כב  ו׆מ  ׆ׅאמד,  כלכזמ 

ו׆מ גה׆מ םמׅא ׄמ גא. 
גםׄ  ׅׄגךזמ  אגם  ךל  אׇב  םׄמ  זׇ  הׄגל   1516 גםהמ  ׅגוג 
הו  ׄם  זב  גמׄגב  םׅמ)  כׅךמ  (גה׆  כוכב  זב  גמד 
טהג  גהא  םׅלהוטל.  מלהמ  א  אב  ך׆  םׅגא  ׅגכב,  גד 
 ׇׅ כוכב ׅאׇׅ. ׅםׅב כהב ד ׇׄ גב ׅ׆ׇאב ׇׄב. זא 
ׇׄב  אׄלׄ,  ׄ־ׄהכגהׇל  אגהמ    ךל  םׅב  ג  םא  גכׅי  א 
אׇב  םאמ  אכׇב  ׇׅׄ׆  גךד  ׄ  זגכ  םׄגהמ  ׇל  םל  וטלׇ 
 .(Solano, 1984, doc. 012, p. 123) אגזמ םט מלׅמ וטלׇמ ׅכלׅב
המ םכׅא  ׄ זׇׅ  ׆ם ל  אט כוכב אׇב םׄמב ה׆ׅ 
ׇׄ׆ כאגׅו, גםא כלׅב גׄ 1509 גםה אגא םא גלׅ גׄ 1511 

 .(Solano, 1984, doc. 009, pp. 117-118)

אגא   (Marroquín) גלכד  טלהווכ  ׆ׄגא  ׅםח  מׅ   1537 ׅגׄ 
כלאו לׄםד :

ׇׄ ׅל הׇז אׇ גאמ םג ׆ׄגא לל ׅלׅ []ׇׄגמ כם 
טםל אהךל  גלכ הל גגםה, []ׅאמׄ  מׅ  גׇׄ ואזמ: [ׅ הךׅ א]ׅ 

.(Solano, 1984, p. 80) ׄמ ׄהׇׄהב ׄב אׄ גכׅךב ׄמב

לׄם  א  ׄמ  אגד  גלכד  ךז  גגכגב  אזׅל  ׄהׇׄהב  ׄמ  אםהז  ׇ 
אׇב ׇ אוׅל אב ׄמ מזאמ לׅ םמךג אב גגזׅל, ד אאמ 
ׄמ גא ׅׅא אא ׅמ גו םלמ םהׄאך אׇב אםאב אגה׆ב 
םל  ׅמב  ׄמ  ׅה  אׄל םמכׅך,  מא.  אםאגמ  זׇ  אׄהכגהׇלו, 
ׄמ ם זׇׅ, ׅה אׇב ׄמ גאׄ "ׅ ׆ׇא גׇׄ םךג גמ  

.(Solano, 1984, doc. 037, p. 160) "אהטםמב
 —  cédula) ׅך  וטלׇ.  גא  ׇ  זא  ׅגאׄ  ׄגך  גלכד  םא  ׆םמ 
מׄל לׄם  ֶוׇָּא) גאמ םךׄ כלאו לׄםד גא וטלׇ (ׄ כלא גםׅ 
גא  ׅםח  ׇׅל  ׄמ  גא  ך  ׅה 1540  כׇם")  לגמ  "ׄגטל 
אׄ  םלמ  ׅמ  גו  מםאג  זא  םטלב  גא  ל  ׄמ,  זב  ׅגא. 
ךז אׄהׇׄהב גאמא, ׄאׄ לכ ׄב מה׆ׇ, ׆ב ׄ ׆ׅא טלב, ׅגׇמ 
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ׄטםל, אםה ׄמ. ׄב ׆ב טמב ׄא אׄ םהז ׄמ אׇב אזׅל אׄמל 
גכב  גא  [ׅ]  אםאטב    גא, "ׄטםל  וח  אב,  םזׇ  מםׅמ 

.(Solano, 1984, doc. 044, p. 167) םׅ ב גךׄ", ׄח אזהםב
הו.  םא  גא  א׆ׅ  מ  ׅכאמ  ׄהׇׄהב  ׄמ  אל  א 
ׅא  ׅׄגךזמ  אׇב  םא  ׄהםמב  ׇׅׅל  ׅ־1537  כׇם  ו  למ 
"ׄא הם׆ׅ" (Sublimis Deus) מ ׅׄד ׇל ׅגׅד . אׅא ךלט א 
ׄלׅהך,  ׅׄגךזמ  גזלׅמ  ךאך  ׅל  ׄהׇׄהב  ּמ  ּׅ ִמל ׇׅׅל 
ׄה׆אך גםל (policía). ׅגם א, ׅ־1546 מהו ׅגכוכ ׅלׄמ 
מא  גא ה הוממ גׇמ (Solano, 1984, doc. 110, p. 251) ׇ אׇדׅ 
ׅׄטד ׅךז. ה כׅא ׄמ א ׅׄ: "גד םׄהׇׄהב, ׅמלמ 
'זלהב'),  אב  (לׄב  'טאכׄב'  ׄגמב  הךלב  ב  ׆הב,  ׄהםב 
גטלב  טלב    םאׄ   ,(pueblos) ׅטלב  ׄוטב  גכׅךב  ם  הי 
זא גלׅ ׇׄגמ זלמ" (Solano, 1984, p. 81; doc.110, p. 251). מךׄמ 
גכב  ׅכאמ  אׇב  םכׅי  גםב  א,  ׅ  גׇׄ,  ׅמ  מה 
ׄטםל  ׄהׇׄהב,  םא  ׅ  אוׇל  ׆ב  "אהךלמ  לׅ  מזאמ  מךג  גםאב 
 אךׅל מל אםׅד הוב םא ם הךל ׄח ַאםלמ ַאמזאמ אאמ 

ׄלךמ (temporal) םא ׇ גאמ" (םב).
זׅלמב  אכלׄמ  אאׇב  ׅטה  גטומ  גםהזמ  גםׇאמ,  ׆ם 
אטלב גםאב הלמ ׆ב ׅך גאמ םהםא ׅ־1549 אוטלׇ ׇם, מל 
ׇם  מםׅמ  ׄמ  אׅוו  ד  אב,  לך  גכב  ׄמ  אׅל  ׄח  אאׇב 
כגמ  זא  ׆ב  ל  ך  ׄמ  הלׅמ.  ׄהגמ  וגמ  ׅזא  זךג  הא  זא 
מ א׆ׇא ׅזא ב, זא כגמ םכב ׅטלב ׇםב אגכגב אזׅל 
ׄל וטלׇב, זא ואאמ לםמ ׇלב ׄא םכב. זב ׄמ, ׇ םגלמ גא 
אא  כם  ׄמ  םל  ׇכלהלמ,  ל  ׅגוג  ׅא  מם  אׄ 
אגזלמ  גי  ב  ב  זׇ  א  אׅמב",  כב "זםב  ׄמ  מםׅב  זא 

 .(Solano, 1984, doc. 049, p. 171) (policía) כאממ גׄל׆המ
ׅםלׄמ ך  הכׅז המ אאׇב םלב מגכג ׅםׅב ׇםב. 
םהםא  גאמ,  אך  ׇג  מכח  ׅזאמ   (Real Provisión) גאממ  ׅה 
 1551 ׅגלי  ׅ־21  כאגׅ  ךטד  טהג  גםא   (Clavijo) כא  ׇ  אוהך' 
א וטה־ׄגלכ, הׄגל מא םגאׇב  גוג,ׅ  ל , ט םהׄגלׅ  טךׄ 
ׄאׄ  םזׇׅ),  אגזם  ט,  זׇׅמ  (אגל  ׄםב  םלמב  אׇלם  ׄד  ׄא 
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זא  "ל  ׄמ,  אםאב  גםׅׄב  אב  םׄד  מׅלל  ׄב  ׄאב  ׅאׇׅ.  ׆א׆אמ  גו 
גםאב ׇׄׄהומ אטל ׄמב גמםאג גו ׆א׆אמ מ גׄגי אהוב 
ׅד "וגה  כמאמ",  ׄגה  זכל  ׄמ  אגׇ  מלׅ  ,  םׅד  ׅכאמ 
ׅזא  ׄמ  א׆ׇא  [אב]  ׇלםב  ׆ׇאב  ׄמ  אלז  א  םׅב  םב  אב 
מ    לׄ  גלמ   .(Solano, 1984, doc. 057, p. 182) םׅלםמב"  ב 
אגהז ׄמ הךאב םא אׇב םלב מגכג ׅכאמ גםאב, מ גלמ גו 

׆א׆אמ ׅגמד םלמב ׄםב. 
וטלׇ  גא  ל  ׇם  וטלׇ  אגא  אגםה  םהםא   1560 גםהמ  ׅטכׇ 
ל  ׇם:  מׅז  אד  וח  אא,  זכלהמ  זא  םה,  טאט  לם, 
ׄהׇׄהב ׅ כטׇ זא םגלמ לם ׄהׇׄה כב ׅגכגמ םהזׅ. 
 Solano, 1984, doc. 068,) ׅ  א׆זמ  ׄד  םב,  הׄגל  אאׇב,  ם    לם 

.(p. 193
םאגזם  ׄהכגהׇלו  ה׆ׇ  גא  םהא  ׄמהב  גׅׄכ  הל  םלמ  ׅד 
כאמ גכב גםאב הזׇ,  םב. ל אׇבׅ  מ אׇב םםׅׅ  םזׇׅׄ 
אטכ.  מל  םא  אםאמ  אזׅלב    גׄ  אםללב  גםגז,  טם 
טלב  ׄגטמ,  ב,  אזגמ  המ,  מל  טכׇמ  םא  מכח  ו׆הד 
גםגמ אב, מׄגב זב כוכב, הׇׅמ ׅאכמ םב ׅזׅלמ 
מםממ  םכב  ךל,  זהט  ׅטמ  זׇׇ  ׇם,  גכב  ׄא  כב  לם 
מהז, ךזמ וז הׇׅמ ׅׄוטכמ לזב וח אמכטמ גזׅל — א ׄא, 
ׄהכגהׇלו, ׄ  גׅׄכׅ  םאׄ  גגה׆ םא מל, לכ זׇ זׇ ג לכׅ 

.(Solano, 1984, doc. 120, p. 260) םׅמ כה אמא םׅ גׇם
מלמ  ממ  טל׆ׄ  םא  אטלׅהך  גגׇלׇ  םהםא   ,1618 גםהמ  גוג 
ְִהָ  גוג  .  ו׆  ׄמ  זׇ  ׅל  אׇב",  םא  ׅ  םאד  "זׅל 
גםה  םא  ׅאזׇ  ׅׄםלב  ׄאׄ  ׄהׇׄהמ  לטׅאכ  אכב  םׄד  ׅגטלם 
אגא, ׇׄׄהו7 ׄ גׅכל גזגב. ׅגאב גטלםמ מל: ׅםב ׄטד אׄ 
א  םהמה  הגכ  גםאב.  ׄ  ׇמ  ׄהם  ׄהכגהׇלו,  םא  גכגמ  ג 
זא  ׄאׄ  גלךהב,  ׄ  ׅגמב  ׇםב  אגכגמ  זׅל  אׄ  םׄהׇׄהב  מ 
ט לׄ ג׆ׅ םא גםאב םא ׄהכגהׇלו אׅמ ׄהלוב םא ׄא, 

.(Solano, 1984, doc. 156, pp. 312-313) אלׅ ׅגל ׅלׄמב ב

ׅמ גםט גלׅ גםט ׆ב ׇ; גזד גגםא גכגמ ׅׄל וגמ םא.  7
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ׄםל  לכ  וטה־ׄגלכ,  ׅא  גׇהמ  כ  ׅטל׆ׄ,   1618 גׄ  ד,  ׄב 
גאמ םל גזׅל ׇל גוׇמ ׄגד םא ׅכאה א  אׅׄ אכגמ 
םׅ ׇם ׄ אמ כב, ׄטא אׄ א םא ׄהׇׄהב זךגב, םגׄ ׄאך 
א זכׅ ׄהלוב אׄ אב. זב ׄמ, הו ׇׅלב גאגׇ םׅטזא  טזל ׅד 
ךל מל אךל גמםׅב הו,  מל הׄאי ׅגם םהב אמטםל 
ׅזהד . הלׄ םלכ ׅלׄםמ גׄ םׅז זםל   גכ םא כ ׇ 
אמגׇׇ זב מטז .  ׄ , גוגב גךׅלב אׄל גׄ םם 
זםל, ׄא ׇהב ׅׅ אהו ׄמ אׇב ׅכאמ םא גגםא זךג כׅזב 
גׅמ  אהלגמ  ט  ׄא  םאאב  גב  ׇׅל,  אׅךז  גטלב  אאב 
כׅאמ גל׆ז טלוגב זׇ מב כאה. אׄ המל ׄאׄ אםטל ׄמ ׇל ׅךז 
אׇמ  ב  אם׆למ  ג׆לב  גכב  זמכמ  ם׆לג  טלזמ  זב  אמגׇׇ 
ׇהגמ (Solano, 1984, p. 81). ׅד םלמ הםח םם גזגמ זב אׇב, 
זהמ  וׅׅ  כם  ׅב  םׄכאב  גגמ  אהׇׇ  םׄאך  ׄא  זב  ׇׅ 
(Solano, 1984, p. 76), ׄ זב ׄא םמה׆ׇ הלךמ אהמ וטלׇב, ׇׅ 

ׄהם וטל כאהׄא, םג׆ז זגב  ל גז מגׇ ׅׄאגמ כם ׅמל 
 .(Álverez, 2008, pp. 153-158)

להוטל  גלמ  םׄב  גםזל   (Carrasco) כלוכ  טׇל  גכוכה  ולד 
ׄמ  אכםל  אׇב,  םא  גולמב    מ  גׅה  ׄמ  אםׅל  מ  ׄד 
מ׆א׆א  םגׄ  ׅלמ,  אטזא    ךל  הו,  מל  ׄא  ׆לאב  ׄמ  ב 
גא אׇ גלׇ ׆א. וה ׆ׇא אׄ טמ מ םאׇב גטׇב ׅל 
ׅל אגכגמ םגב ׅׄ ׄ אגכגמ גומל םׅב אׄ  ׄטםל אגךׄב, 
אד ׆ב אׄ  ׄטםל אטכ גב מזאמ. גׄד ׇׄ׆ אׅךז ׄמ א גא 
ואה  כׅז  ׄד,  מל.  גממ  ׅׄגךזמ  ׄגהב  כהמ  מ  כוכב  זב  ׅמׄב 
(Solano, 1984, p. 84), אאׄ כוכב גא אׄ  גמׄטםל, זא ׄח םטזמב 

׆ׇא םא גלב. זא ט לגוא,  אׄהם ׇמ הךלב מטכׇ גל ׅא 
מא. "ׅכגמ טל ׄהם ׇמ ב םכ ׅגםמ. ב גׇׇ ׄמ לׅמ, 
ׅכׄב  אמ  ׅא  גלב,  ׄמ  וטכ  הומ,  םל  אׅמב,  גכב  כך 
ׇׅׄלאמ, ט גגב ׆ׇאב אׅה [...] אׄ ׅא ׅםב זׇׅ, ׆ב ׅהמ 
ׅמל" (Solano, 1984, note 70, p. 84). זב ׄמ, מל ׇׄ׆ םזל , םׅ 
א םמ, אׄ מ כלׇב אטל ׅ זׅל הו, אד ׅוׇא םׄ םא 
אׇׄׄהו םא גכוכ ׅא 1562 הכׅז גטלםמ םזא הלב גלב א 
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םׅ אׇב,  זאב אמ "ׅזה ׅכׅךהמ  לםׅ  ׄול גא אכׅ 
גגם". לם ם, ׅד םהכה ׅד םמכׅא כׇם, לם ׄהם ׇמ אכ 

.(Solano, 1984, doc. 072, pp. 197-198) ׇׅׅםׅ וטלׇב ׅא
וג. זב ׄמ,  ׄטד אאׅ  גל ואה, מכׅאׅ  גזׅל אםׅב ׇםב,ׄ 
 ׆ב מה׆ׇמ. טמלד םהגךׄ  םגם ׅ. זגׇ  ׆ב הכׅז ׅכ 
ׅל׆ו, םׅב הׄגל םׅגכל םא מה׆ׇמ "ׄה גל אב םמםלט ׄמ ׅכממ 
האכ"  םגגה  אגכב  אםׅ  וׅ  מ  אׄ  םאאׇב  ׇ  אׇב  םׅ  םא 
םׅאמ  א  זם  םמל  םׄח  ג  ׇׅלב  הו   .(Solano, 1984, p. 83)

המכא  להוטל  ׄםל  ׅב  ׅא  אׄ  ׄ  ׄא,  ׅׄגךזב  גםגם  אגהז 
ׅכםב.

הה�דרימ הפנימיימ

הא זךג םא ׄהׇׄהב מׄב א׆ׇא םׅ. אםׅ םאא זׇ םגהב 
גםטמ גה לׄם כא (alcalde) ׇׄ. אםׅ ׆ׇא מל גה םהב ׄא 
ׄלׅז  כא  לׄם  םה  כׅא  מל  זׇ  ׆ׇא  כא  טכׇב.  םה  ׅמוטמ 
טכׇב (Solano, 1984, doc. 156, pp. 312-313). אא ׄל׆ד םׅ ׅםהמ, 
םׅׄ  גםטממ,  ׄ  מלׅממ  ג׆ׇלמ  אׇב  כׅךמ  ך׆  גד  ׄמ  םא 
םכא  ׇׅל  מ,  זא  אםגל  םמא  ׅׅ  ׄא  אם,  גטל  אגכב 
טלׇ  םא  גׇהמ  ׆ב  הכׅז  גד  ׅגם  גגכג.  אזמכמ  אוב  זא 
ׅד כאמ וטלׇב אכאמ אׇב כגמ, ם אל (אׄל׆ד גׇם, 
מל  ומטכ  מםׅמ  מא  ׅלׄםמ  ׇםמ.  אׇב  כאמ  גׅד), 
ׇׅ גׇכ זא ׇׄמ וטלׇב םמ׆לל ׅםׅ אׇב, לם םכ 
םב גׇ םׅ מה׆מב וה ׄמ אׇב. אׄל ׇ ׄגל  גםה 
אגא ׅא גלׅ אא ׄב אלמ זא ךׄמ וטלׇב גםׅ אׇב ׄ 
אמל ׄמ ג׆לב םב. אׄל גד א גומגהמ גׇהמ םא טלׇ. ׅהמב 
הכׅז זכלד םלם אׇ םמט ׄול ׅא םזׇׅ ׄ זׅל ׄאׄ ׅמ 
אׇׅ. זׇ הכׅז םגמד לׄ אכב לטׅאכ אׇמ  גםט ׅמג םׅׅ 
ׇם גׅא גׇ א זוכ זב וטלׇב ׅה׆ז אכלכזמ םׄגלמ  אאא 
ׅמג. ׅל  םלם כאׄ ׅ גטה א ו׆ םא טכז  מהׄ אכגב 
ׄלב  הב  גךלב  גד  גוב,  אלגמ  גׄד  אׇב,  םא  מא  ׅאמ 
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גזלמ  א.  כאה  אךׅמ  טא  אםכ  םגוׅׅ,  וטלׇמ  אכאמ 
אב םאׅב םׅללמ  מ לכז וׅ אגזל המ גל םמכד 

ׅכםל , ט םהא אמלםב ׅגם.
זכלד הוח כׅז םכלכז םכךמ אאׇב אׄ מטא ׅלגמ ׅגמ גד 
גוג םםא הםׄ ׇׄׄהו םא ׆ׄגא  ׇב כׇב אד.ׅ  כלכז םמׅ 
אהךׅ כלכזמ םא ׅ־1598 ךד םכלכז גזׇמ אכאמ ׇםמ מגול 
אאׇב ׅםטז אםׅזמ לךהב (Solano, 1984, doc. 138, p. 282). זב ׄמ, אׄ 
טםל ׆ב טכזמ ׇׄגמ  ִׄ הכׅז גׇמ ג׆ׇלמ, ׇׅל לכ זא םכא ׇזמ ׅ, ם
גוטלׇב ׅׄל ׄב אׄ  ׇ גד אאׇב. זׇ םב ׇ׆ם זא ללׅ גםמטמ 
־1573  ׆ל ךהמ םא א םׅ, גׇמב הכׅזׅ  ׇגמ םהגךׅׄ   ׄ,(ejido)

 Pinelo, 1681, p. 199; Orozco, 1975,) 8(17,650 ׇהב) ם םא 17.64 כג"ל
ׄלׅה  אגלׅ  םׅ  םא  גזׇׅמ  אׇׄגמ  הוח    ם   .(pp. 183-184
כאׄ,  ם    אׄ  םד  ׄא  ׇׄגמ  זא  הׄגל  זׇ   .(Orozco, 1975, p. 50)

ׄאׄ ם "םׅ א ׄהׇׄהב אכ ׄמ זׇלב גׅא םמזלׅׅ זב ׄא 
םא וטלׇב" (Solano, 1984, doc. 092, p. 224). זא וטלׇב א ׄגב 
םמ גלז םאב (estancias) גךמ זׇלב טכז ב ׇלם אםאב זׇ 
מםאג הכד ׄב זׇל ׅכל ׄ ךׄד םאב זא זא ם זׇׅ ׄ גלז 
זׇ  אׇב  םא  אלםמב  םזגׇ  לם  םא  גׇמ  םׄאמ  אׇב.  םא 
זגׇ אה׆ׇ זהב םא גככב ׅםאׅ גכׇב אגׇ, הכׅז ׅל ׅכ ׅל׆ו 
ג־1513. כ םא טאט םה גׇךגׅל 1573 כ םא טאט םאם גׄכׅל 
1618 כׅז, הוח זא םגםב זׇב ׅכלכזמ, ׆ב ׄמ גׄטהד: ד ךלמ 

 אמ ה׆םמ, זםלמ ׅגב, גמׄגמ אכאׄמ ג׆המ א׆ׇא ׅזא ב 
 .(Solano, 1984, doc. 138, p. 282)

כט םב םהגול אאׇב  ׄטׄ גׄ גזאב ׇ ׆ׇא אגלמ, 
ׄא ׅ׆אא, לׅ המ ו׆ כלכזמ, םׅב םאׄ מגׇ מׄג  ׄמ . 
לוכ, ם כאׄ גגךז םזגׇ אלםמב םא אׇב   אזלמ םאׄ 
ׅׄלב  ׇהגב  ־40-35  ׄאוד,  ךטט  ׅׄלב  אגםט  ׇהגב   15-10

ׇאא ׄאוד (Orozco, 1975, 48; Solano, 1984, doc. 221, p. 507).  ׄא 

א׆ׄ (legua, טלו) לׅז ׄמ.  8
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םכ  ׇ  זא  ׄההוׅ  זׇׅ  זׇׅ  ׄב  ׄאׄ  גׇׄ,  כהב  םב  וטכ  אאׄ 
גאׄממ, הםׄ םׄד זא גׇז גוטכ. 

ׅז ׆ׇא ׄלמ מ םלם  גזאב אׄ וגד א, ׄ ו׆ב 
אגםא,  ,  גד.  זב  מוט  ׄלב  אזא,  זגׇמ  ׇׄב  זא  ׅםטז.  א   
מ  ׆ׇלמד  כא,  אכטמ  כׇם  םזׇׅד   (propios) טלטו  ׇׄגמ 
"םב, ׅמב, ׇׄגמ גלז א לם ׄל םא טלב םהמד ׅל ׄ 
ׅׄלומ אמזאמ מםׅב" (Orozco, 1975, p. 48). םב ׄלב  ׇׄגמ 
אםגם  זׇב  ךׅלב  גלׅב  ָלםּמ  ם  ׄ   (arbitrios) ׄלׅלו 
אכא  ל  מםאג  מגלמ  ׅב  אםמגם    םׄטםל  ךלה,  ׄ  גול 
ג  גוׇ    אב  ׅמ  אב.  אׅמ  כׇם  ׄלמ  ׇׄגמ  זג' 50).  (םב, 

ׅהג גל, םםזמכ ׅׄגלכ ׅגמב םא גוׇלב ׇמב ׅזׇׇ גאמ 
מ אב  (Solano, 1984, doc. 150, p. 303),  אךא ׆ׇא. גלמ םאׅ 

 אׇד ׅםׄאמ א אטא ׅךלב ׇמב םא כא, אׄל׆ד ׄמ ׆׆מ 
ׇממ, אטא ׅאב, א׆ם וזׇ אזהב, אמגב אהב, אׄוד זא ל׆א. 
ׅטזא זוכ גוׇ ׅךלב הוטב  "גל כא ׅא ׄוטכב: ׇמב, 
אגגד  ׇ   .(Yokoyama, 2014, p. 222) מלׅמב"  טאב  אאב, 
טזאמ  כך ׅא כא םב כאׄב גוגב ם גלז זׇב. 
ׇׅ  םהא  כאממ,  ׄ  אכׅךמ  כׇם  זׇלב  ׄ  גוגב  םב 
גל גכג םגם גזד "גוׇ אׅ כאמ" םזׇ אוז ׅׄטד גה 
ׄ כׅז אמםׅב םהומב אׄ וטכ ׇ אכב ׄמב. הוח זא א ׄא 
׆ׇא 280 ג"ל אזל אךל ׆ׇא מלו, םזׅל גו  טלם א גםט ׇׅ 

גםטמ אכטמ כא. 
גׅה אא םא םׅ אׇ ׇם וׇל ׇׅל׆. ׅלׄםמ גׄ םׅז 
זםל ׅל מ מׅהמ ׅלל אאד. גוג גהׅגׅל 1601 םזוכ ׅםׅ 
גׇם םא ׄהׇׄהב ׅגלׅ גך'ׄכד, גכוכ, גאגׇ זא . גוג ׄל 
םׅ  ׄל׆ד  ׄטד  א׆ׅ  גׇכמ  המ  םׄל  ׅד  גא  ל׆א  גד  גטל 
ׅמב,  ׅד  (כהב)  גלב  זא  ׅממ,  ׇ  ם  זא  ׅ  גׇׅל  ׇם. 
זא מךלמב טהגמ םא ׅמב, זא טלׇ ׅד ׇל ג׆לב, ׇל םלמ 
ׅי  ֵה  ְׅ גִא ׅה  זא  ׅמ  אא  גב  אׄוטכמ  ׇׄ׆  זא  טואמ,  ואכ  ׄמל 
כוא":  "ׅהו  ׄ  ׄח  זל,  גׅה  זא  ׇׅל  ׅגם  כוא".  "ׅהו 
ׅםׅ, הׄגל,  ל, הו, גׅה אגזך גהךטאמ ׅמ זב כאמ. 
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ׄל ב ׅכא ׇ׆ם ׄח ׄ: הׄגל םכא מכב ׄל ב הךל ׄ 
גא  אםב  כ,  ׇמ  לםמ  ׅד  זא  מכםלמ  ׅלמ  ךׇכ  םא  ׄל  ׆ב 
 Solano, 1984, doc. 144,) "ךלב ׄלׅהב, "ט םה׆מ א ׄגמ זאב

 .(pp. 290-294

זכות הקומפוזיציה

ג אוטלׇב,  ׆ב אׄהׇׄהב מ מ אךלח ׆ב ׇׄגמ טלמ אׇׄגמ 
ׇ  ׄמ  אלםב  ׅד  אכ  גׇם,  םׅ  ׅגו׆למ  מל  גד  םמכׅא 
מ  כגטך",  "מ  םהמ  ,  מ  כ.  ׄמ  גםאׅמ  ׄ׆ללמ 
םׅ גג וׅמ: וׅ ׄמ מ םׄ וז אםהז ׄמ אׇב אזׅל 
אטמ  ׇׄגמ  אב  אממ  ׄטםלמ  ׄמ  טוא  אׄ  םד  ׇםב,  אםׅב 
םמ ׅ׆ׇאד אׄא םהׄאך אזׅ, אךלח ׄמד כ אלם כאמ םמכׅא 
אׇ  םאׄ  אׇב  ׅד  םל  אה׆  ה׆ז  םה  וׅ  להוטל.  ׅגו׆למ 
זא ם גׇכ םא כלכז םׅלםמב, םגׄ מׅלל םכ ׇׄגמ אׄ אב. 
םׅד  כלכזמ  כח  ׄל  אזכׅ  אמל  ׄטםל  כגטך  אגגם  ׅכם 
םאםמ  וׅ  ׄ.  ׅךז  ׇג  ׄמ  גב  א׆ׅמ  ׄח  זהד,  ׅזא  כ 
גו׆למ גזגׇ כ ג׆ד גטה  מ םא כגטך זהכ אלם םהלםבׅ 
 Campos Harriet,) ׄלב  אׇב  ׄ  כומ  ׅה  וטלׇב,  ׄא    גוהב — 
ׇךגׅל 1598 גאי הםׄ ׇׄׄהו םא ׆ׄגא אםהז   ׅ.(1981, pp. 67-72
מ גא  ׄ  מ א כגטך, אםלמׅ  ׇל הזב אׅךזׄ  ׄמ ׄהׇׄהבׅ 

 .(Solano, 1984, doc. 138, p. 283) וטלׇמ
ׇׄגמ  םא  אכגטך  גמו  ׄאל  זאד  גגה  םא  המ  גוג 
ׅאמ גזׇׅמ ׅלׅ וטה־ׄגלכ (לׅמ גד מךׄ םא מלכהמ םׅב 
ׅגוג  ׅ).  זׇׅמ  גוב  גהא  מםׅב  ׅלמ  ׄ  ׆ׇאמ  ג׆טמ  ׅםא 
ׄ מׅ םם אוז אאׇב ׅא כגטך אםהז ׄמב ׇׅׅל מזאמ 
 Solano,) םטכ ג ם ׇׅב ׄוגמׄמ םל כהד זא ׇׄגמ םךלט
אל אכב כל י־גםטמ  doc. 209, pp. 439-440 ,1984). זב ׄמ, ךזׄ 
וג םא גךׅ ׄכמ םב םׅלםמ אׇב ׇ אם׆ גׇז םׅׄגךזמ 
ׄטםל  אםהז ׄמב (ׄא אאי זאב) םׅ  ׄב ׇ זא ׇׄגמ 
 Solano, 1984,) "זׇטמ םׅלםמב אׅמב םאב אׅמ גא, "ם לךה
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: ׇ אוח גטא אי ׄ ךז  אל אׄ ומטכ לכׅ   ׄ.(doc. 209, p. 440
םב  םא  כגטך  ׅׅךז  ׇׄ  םא  גםט  גזגׇ  כ  ׄמ  אל 
םלב הלםג כ זׇ אל׆ז ׄ (1746), םגׄ טכז ׇׄ זא ׇ גׇה.9 
ׅגאב ׄלמ, לך אׇב א׆ד זא ם ׇׄ םאב, ׄא אׅךז א 
כגטך, ׄ מׅלל ג ׇׄגמ ב גכב ׅטזא, גב םגםב הזםב 
םׅלׅהב,10  ׄטׄ    הל  טכז.  ׄח  גו  אךל  ג  גמׅ  ג  ׅד 
טמ    אׇב,  זב  ׅוב  ׅ  אאמ  ל  זא  אםגל  םםמׇא  ׄח 
ואהב גכׇגב, ׅוׅל׆ב, אה ׄו כהה םׅכם אׇב אםגל 

.(Solano, 1984, p. 87) ׅוטה־ׄגלכ

ההתנכלות לרכוש הילידי

ׄמ גהמ םא מל לׇ א זמ ׇׄ׆ םגׄ גל אׇב ׄמ לםב, ט 
םׄד ה׆ אזםמ, ׅגלב ג׆ב ׄ מגלמ "גמהמ" ומגמ. ׅםא  ׅםא 
זהב לׅ אׄ א אזאמ גו ׆א׆אמ, כם  אׄמלב א׆וב אזׇׅמ 
ט גטׄמ הׇׇב מגׇב ׅטם זׇׅ. גךׅ  אׄ הםׄל זא ה גד לׅ. 
ׄ  זׅל  א  זא  כׇב  אׄול    ךל  ׄהׇׄהב  זא  אםגל  םׇ    ׅל 
גל םא לם םאׇב כׅא ׄםל וט אׄהכגׄהׇמ — לם םׅםאׅ 
גםהמ  ׅל׆ו  כ  זוכ    ׅוׇל  כגהא.  אׄ  טל  הםׅ  זׇד    גכׇב 

1513, םך אזא. 

מ  כגהא  ׄח  טל  לם  גלמ  םא  םׅז  ואה  ׄגל    ׅזהד 
טומ אא מכטמ כאה. ׄגךז םההכ, ׇׅ אׄל 1540,  אכב 
 Solano, 1984, doc. 043,) ׇׄׄהו  גםט  ׇׄ  ׅהמ  כה  זוכמ  א 
זא  םהׇד  ׅגכל  .  גא  מזאג  םםמלם  ה׆ב  ׄ   .(pp. 165-166
ׇ גא ׅוׇא גאממ הזגמ גׄכׅל 1549 וטל םׄהכגהׇלו, גהא 
לםב  ׄמ  אב  אגל  אׇב  אטממ  ה׆  ׄלב"  "ׄהםב  םאב  זׇׅ 
ׅהׇ "אך ׇ ד". גא, םגׄו ׅה׆  םטם ׅכאה, וח ׇז 

 Solano, 1984, אׇב ה׆ אל זׇט ׇׄגמ ׄ אׄ אזׇׅ ׄמב אא, ׅה׆ׇ אכ. לׄ  9

 .doc. 219, pp. 499-502
ׅמ ׅלׅד ׄ ׅמ גא ׅוטלׇ אגד גׄ םגה זםל זׇ גה.  10
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גמ  ׅא  גךׅ  ׄמ  אׇׅכ  םגב",  לׄ  ׄגד  גׅכל, "ׄם  אםא  םׅהמ 
גםהּמ אגא םא וטלׇ ׇם, אםׅ אאׇב ׄמ א ׇׄגמ טל לם 
"םהאכ גב ׅ מ טׇמב" (Solano, 1984, doc. 050, p. 172). ׅאח 

גד מ׆ׅל ׆ב ׆ׅאמ זא ול טם ם. ׅ־1571 ׅל ך טאט םה 
זא גלמ כלכז טלמ ׅׄטד טגׅ ׅאׇׅ, גמה םא ׇם גל׆ז ל זא 
זוכ זׇ אׅךז ׇ אׄוח מה׆ׇמ, לכ ׄ, ׄב א לׄ מכד, מזם 
זוכ  א   .(Solano, 1984, doc. 088, pp. 213-214) םטב  ׅהמ  זוכ 

םאׄ מזם זא ט א  מׅא גא א, כׅז גא.
םה ׄל  הכׅז גל הוטמ: גלמ לם מׄםל לכ ׄב זל זא 
זא 30 טוו ׅ. ה ׄד מ אגהז ׄמ טמ אׇב אגל טומ לם 
ם  לכ  ׆המ  ׄ  אג׆לב  ׅה  ם  ׇ׆גמ  המ,  אׄ  אׄל  כהמ, 
גלז אב ומ, םׄטםל ׇל םא וטלׇב אמ םׅ אׇב ׇכמב 
גב. ה מ גד ומב םאׇ גל הו ׅוב זא זא 30 טוו ׅ 
הׇלם  גזמ  זׇ,  ׄמ  אגמ.  ׄלב  םב  אכ  א  ׇ  גׅוו  ׄ 
אׇ גל אכׅא ׄםל אזוכ גזג םא םט. מטכׇ םט  אזל 
 Solano,) כל זא ׅ םא זוכ, זא מךׄמ זא םאמ ׄב מׄםל
ׇךגׅל  מ ׅז.ׅ  doc. 089, p. 214 ,1984). ׆ב וׇל  א הלׄ אׄ טמלׄ 
1603 מׅ גםה אגא םא וטלׇ ׇם : "ׄא אׇב םא גגא   

ׄגאאב גז םלד, וטלׇב ׄהםב ׄלב זםכב גלגב ׄמב ׇׅל 
 Solano, 1984,) "אא ׅכהמב ׄמ ׇׄגמב לםב ׅגל הג ׅלׅ גזלב
doc. 147, p. 299). ׅהכׇ  א אגל זׇ ׄמ אב: םב זוכ, הכׅז 

זמ, אׄ מא אמׅךז אאׄ ׄםל םא גםה אגא. 
וטלׇ  םא  אגא  גםה  וטל   1781 ׅםהמ  גד.  ׅאח  םמטל  אׄ  גךׅ 
גל.  כ  גלׄמ  גאמ  מזאגמ  זא  גל׆  ׇ  גלד  ׇד  ׇם 
ׅה  וטלׇב,  אׅד  ׅהב  זךגב  אׅד  ׄהׇׄהב  ׅד  מׅ,  הזםמ,  זוכׄמ 
מזלׅמ םׄל כומ ׆לב ׅמב, ד אאמ, הוח זא לם טל ׄטא 
ׅמ ג׆לב, ׆ב לם כאמ, אא אכמ זׇׅ זכלמ. מךׄ מ, 
אב  םׄד    ׇ  גׇ,  אא  םגזׅל  הכב  וׅאב  "םאׇב  גל׆,  מׅ 
םא  ךהז  וזׇ  אׄ  ׄח  זׇלב,  ׄמ  ׅ  אלזמ  גכב  ׅ,  אמ׆לל  גכב 
 Solano, 1984,) "ׅכממ ךלטב (ׅמ ג׆לב גהב), םגלמב אםגל  ׇׄב
doc. 215, p. 483). ׅהוׅמ ׄא ׄד טאׄ, מׅ גםה אגא, ם"וטלׇב ׅה 
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זלב  ׄמ  טם  אכ],  [ׅה׆ׇ  ׅב  מגכג  אׇב,  אםׅב  ׇל  כומ 
םא ׄלהב ׅגה זוכׄמ ׄטאמ, ׅא םׇב םא אׇב ם׆ ׄמ אמ 
אמגכ אםכא ׄמ ךל ׄמ מזאמ םׇׅׅל" (םב). כח מטז  א 
גד  םאלׅב  ׇׅ  םם  םזא    ׇ  זׇ  אגא,  גםה  ךד  אב,  גב  ׆ׇא 
אׇב אׄ  גג אמכב. ׄ הוד גׇם אזׅל ׄמ א זוכׄמ 

ׄ׆ללמ אׄםל םא גםה אגא זא ׅמ אגלמ גךׅ כם. 
אוב טלכ  הא אגל םאגךׄמ  םה ךׇׇב. ׇׄ, גזל וׇלב 
גׄל׆הב  גמׄל׆הב  םב  מ  ׇׅ,  םא  גכב  אלםב  אאׇב  םהמד  כ 
ׅכאמ ׇםמ, ׅמהׄ םׄא אזםמ ׄמ גמ וג, םגׄ זם ׇׅל 
ׅ. גד ךׇ םה לׅ כםב ׅםא טאםמ וטלׇב אם אׇב, אךב 
׆ׇאב אגלמ כלכזמ אׇמ זׇ מלםםמ ׅזאד כׇגב, ׄח מזגלמ 

ׅאׇב, ׇׅ ׅגוהב םכג הלב ׅׄל וטל. 

ההגנה על יישובי הילידימ ועל רכושמ

םא  וטלׇב  םא  גוכלהמב  גגׇהמב  אׇב  םׅ  ׆המ  זא  גׅׄכ 
כומ  כם גגם ׅמל, ם׆  אכב ׅאׇׅ. אׇׅל ואה, םאא 
ׅאׇׅ.  הל  זא  המל  אׇב  זב  ׅג׆זב  וטלׇב  זא  םא  ׄולב 
מהאמ  זהד םׅם׆ל, ׆ז זׇ ׇ טמ אׇב הםב אזׇׅמ ׅמ 
גםכ ׅמ וטלׇב, ט םלׄה ׅוׇא גםהמ 1713 ׅלׅמ ׄלמ םכׇג 
 .(Solano, 1984, doc. 051, p. 173; doc. 117, p. 258; doc. 181, pp. 365-366) א
ׄאׄ םוׅאב םא אׇב אׄ ׆ז לכ גד י. מהאמ אם זׇׅ לם 
ג  ׄ  םׅ  ׅה  ׄלב  אׇב  ׄח  כוכב  גךׇ  גׅטהב,  ׆ב  ׄלז  ׅאא 
 .(Solano, 1984, doc. 077, p. 202; doc.099, p. 234; doc. 102, pp. 236-237)

םאמ ׇׅל  כםמ. ׅוׇא גאממ גםהמ 1550, םטהמ אגםה אגא 
םא וטלׇ ׇם, הׄגל םאׇב ׄהב לךב א׆ׇא ׆ׇא םׇ, גל׆ם גול 
 Carrasco, 1975,) אםׇמב  םטאם  זׇלב  ׇ  זא    אאמ  ׅ׆אא  ׅאב 
p. 193; Solano, 1984, doc. 052, pp. 174-175). מׅזמ גא גד גםה םא 
מכט  מ  אׇב  םא  גׄא  וטלׇב  מ  ׄמ  אלכ  ׇם  ׅוטלׇ 
(Solano, םב), ׄ ט הלׄ ׅאמ זא. ׇב גׄלב מל וטל ם"אכ 

ׄב  ,  אלזמ  גׇׄ  ׅמ  םאד  ׇׄגמ  מטומ  הגךׄמ  ׅכל  גמ 
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גםב  אא".  ׇׅׄגמ    לזב    ׄהׇׄהב  םב,    אׄ  ׄא  מ 
םב הגהזב ג, "ׄגלב םאטזגב ול אב ׅוטלׇ ׇם" (םב). טמלד 
אא םהגךׄ  אךל ׄל טלׇ גםב ׅד םׅב וטלׇב אםׅ 
אׇב וׇלמ ו׆מ גלז — זׇ ׇ גהזמ גכגמ מ ׅכל וטלׇמ 
ׅוגמ אטל אׇב (Solano, 1984, doc. 181, p. 366, note 1). ׅגׄ 1567 
טלוב ׄטׄ גלכ ׇ ַטְאֵוו (Falces), גםה אגא םאם םא וטלׇ ׇם 
(1567-1566), לׄ םכׅז ׄמ ׆ׇא םב םהמה אאׇב ׄמ גלכב 

 Solano, 1984, doc. 181,) וטלׇב  ׅב  םםׅב  גכגמ  ׅד  ׅהב  גׇכב 
.(pp. 365-366

ׅ־1581 ךׄ ך הוח אא ם וטלׇ ׇם, םל זא לכמ וטלׇב 
לכ  ׄגלב  ׄהב  ׇׅלב  כב.  גלכב  ׄמ  ׆ב  כׅז  אׇב,  גםׅ 
ט  זא  כךל,  ׅמב  לכ  [אׄ  זמ  ׅא  אׇב]  [אם  "ההוב  ׅכל  ׅזׇל 
׆ב  ׄאׄ  ׄמב",  גלגב  [ׅאׇב]  ט׆זב  ׅ  גוטכמ,  ם׆  ׅא  גמל], 
ׅםלב ׅלהב (זׇׅ מ וטלׇמ) גמהטאב זא זטמ םא אׇב 
ד זא הםמב אׇב, גׄאךב ׄמב אםלמב. זׇ ׇ  גל גךׅ, כׅז 

 .(Solano, 1984, doc. 117, p. 258) "ך, "םגוׅ  ההםב לׅ טלב
ׅד  י  ׄל  םא  הוטמ  ׆ׇא  זא  כאה  מׅםל   1618 ׅׄכׅל 
וׇא ׇם םה אטלׅהך םא טל׆ׄ  םׅ וטלׇב אםׅ אׇב.ׅ 
כל וטלׇמ זגׇ זא טלו ך,  הׇׄה כב אמׅ  ד םׅׄ  הׄגל םגלכׅ 
מ ךׄד מ ׅגלכ םא ך טלו. ׄאב ׅד םׅ אׇ ׇם אמ אא 
מׄג. טזב, אׄל ׄם, לכ ך זׇ ׇ גמד לםׄ  מכב טא גלכׅ 
 Solano,) אזהם"  ׅא  אל׆    גמל  ׄהׇׄהב  אׇׄגמ  םטאם  ם"ג 

.(1984, doc. 156, p. 313
םׅד גלכב ׅד םׅ אׇב אםׅ וטלׇב םׄהב גםכ ׅכל  
ׄח ׄ אהוׄמ אמ גגלמ. ׅוׇא גאממ םא כלאו םה גםהמ 
םאה  גא  כׅז  גכוכ,  םא  אׇׄׄהו  אגא  אגםה  םטהמ   ,1687

כגמ  ככ  זא  ׅומג  ׄהׇׄה  לם  זא  וטלׇב  םא  מהטאמ 
ׅהםׄ גׄ 1567 ׄ גׅכם אלׅ ׄמ םב ׄולב א׆ם וטלׇמ אׄ 
לכ א־500 גׇמ גד ׅמב ךהב םא טל, כׅזמ ׅטכׇמ 1567, ׄאׄ 
ג םׇלם, אאׄ ׆ׅא. ׅגם וׇא גמׅלל םלׅ ׅאמ ג׆ׅאמ םא 
 ־84 גלב  ׄל י ךגךג אמוטמ םא 100 גׇמ א־500 גולממ,ׄ 
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הוטב (Solano, 1984, doc. 181, p. 366). לׄ , ׄגל גא, ם אׄח ׅא 
מ "כא, ו ׅ  מכח ׅא ׄגךזב "ׅא ג׆ׅא אם" ׇ אׅׄ 
םגל ׄהׇׄהב" (םב). הלׄ ׄטׄ םגלמ םא ׅטל׆ׄ םׅזב םה 

כׇב אד  גכגמ אׄ אאמ.
ׅוׇא הוטמ גא 1695 א הו׆ ׅהלךמ גלטאהמ אה מאהמ 
ׄ  ג"גזםׅ,  ׄלזב  ׅמב  אכב  א  מג  םאׇב  וטלׇב  כאׄב 
ׄ  םׅב,  םא  ׄלׅה  ם  גםא  לכב  םׇמב  ׅמ  ׅי"  ׅׄהב 
א׆אמ  ׇ  וטלׇב  כאׄב  םא  וגמ  אאכמב  גלכ  ׄמ  אגׇׇ 
םׄא כהב גגׇמ םהכׅז ׅמכהמ הלמ. מךׄ מ, זה ׄלב 
אכמ  ׄמ  םמכךי  גגה  ׇלם  אׇׄׄהו,  גל  םאׇב  וטלׇב, 
"׆לז  ׄח   ,1567 כ  םא  גהגב  גלכ  ׇׅלםמ  םמזגׇה    וטלׇב 
 Solano, 1984, doc.) 1687 ג", ׅהמ גגלמ זׇ מל םא גא גםהמ
p. 384 ,191). ׄב ׇלם ׄטׄ םגלכב גׇׇ גד הו אׄ גד ׅמ 
אזםמ  א  גא   .(Solano, 1984, doc. 191, p. 385) םׅ  םא  ׄלד 
ד, ׄ וח א ו׆: ׄב מׅלל םׅכךׄמ ׄא ם גםב ט׆ז ׅלםב םא 
ׄב ׄ םא ׄהׇׄהב כלׄ אגכב ׅלל םאגׇ ׄמ ׅז ׄ גׇׇ ׄמ 
גלכב ׅד ׅמ אׇב אםׇמ וטלׇב ׅׄטד םזא ׅכה ׇׄ זב ׇלםמ 
כ גׅא "םמד ׇ אט׆ז ׅׄא ׄ ׅׄא" (םב). וטכ ׆ׇא ׄב וׇל   

ׅ גכׇג.

�ו� �יפור ומ�קנות

םא  ׅ  ׄ  ךא.  םא  וטל    להוטל  מל  םא  גׅ  גהכׇמ 
מב םלב אגא גםגמ זׇׅ מםאב  ל׆דׄ  טכ זא אׇב טלב,ׄ 
גו ׆א׆אמ, ׆ו ׄמב אגםגמ ךׅׄמ ה׆ׇ כׅךמ אׇב גלׇהמ אגטזא 
 Menegus Bornemann, 1999a, p. 95;) ל וטל אׅב םאׄ  מהאמ גמלׅמבׅ 
Cramaussel [in print]). להוטל םל ׄמ אׇב אכׅא זא זךגב ׄמ זא 
מל לד טלׄאב,  ׄגךזמ גכמׄ  הךלמ מלׅמ וטה־ׄלטמׅ 
זהכמ םגמ וטלׇב אׄהםב, ךגׇמ םגמ כׇםב אםׅב, "גה" טלד 
ׅגו׆למ  גזׇ.  א  זא  הךל  םה  א  םממ  גב  ׇׄ  אא  ׇ  כׇם 
גמׄגב,  גוׇמ  כג  ׄלטמ  מׅהמ  ט  זא  םׅב  זךׅ  להוטל 
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א גכ  מ אב "ׅ. להוטלׅ  מ גזך, םכ,ׅ  מ גל,ׅ  ׆ד הו,ׅ 
ׅוו  זא  אׇ  ׄל׆ד  ׄמ  כׅז  גלׅמ,  והלׄאמ  םא  מׅהמ  ׄמ 
גוא  םׄ  ׅמ  ׅאׇׅ,  ל  אׇמ  גה׆מ  ׄמ  םםגל  ־גכג  ִׅ ם
 Enkerlin) ׄמ גה׆מ והלׄאמ ׅל גגכב ממ ׄמ גגםא ׅם

 .(Pauwells, unpublished
לׅהמ,  גׇׅׄד  אׇׅ  טוגמ.  מ  מגה  אׇמ  גׅ  גהכׇמ 
םהכםל  ב  ׅׄלמ  כךה  םה  ט  ּמ  ּׅ ִמל מאמ,  םזׇׅ, 
אמםׅמ ׇם, מלג אטוגמ  םל םא מטזמ, םזאמ גׅד םלמ 
םׅ  םא  ׅכםל  םךׄ  גוטל  לׅב  ׅהמ  ׅךב  ׅכב,  ׅטכׇמ, 
אב ׅםלטמ  ַׄ גׇם. אגׇה זא מה׆ׇמ אגא גםׅ םומג ׅלהוטל 
וטלׇב  ׅכל  זׇל  םא  מטמ  גטאםמ  םוׅא  אׇב  זא  גךׄ;  םׅ 
אהםב  מהאמ  זא  גגם;  אׅמב  זׇ  אזמב  םׅב,  אזגכ  אםׇמב 
מל  הךא  זא  ׅמ;  גד  לכ  ט  אזׇׅמ  ם׆ו  ׆ׅלב,  זׇלמ  ׅזמ 
גד  ׄם  זא  ;  ׅםא  גכאמב  מםׅב  ׅלמ  אא  ׅזׇׅמ  אׇב  םא 
כאׄמ םמטם אׄ ׄמ; זא ול כלכזמ וה ם׆א גאׇב ׄמ לםב 
לכד םׅב גםׅב; זא ׄהכגהׇלו םםזׇׅ ׄמ אׇב םוט ׄאב 
גםׅ  וׇל  ׅגו׆למ  םׅב  אב  אכב  לםמ  גד  אׅכם  ׄמב  ׄאך 
ׅגכגב םכא זא ׄהכגהׇלו ׄ ׇׅ זא אׇב; זא גלב מׅׄ ׅךז 
מ אׇב ׇ אזךב  מ לטׅאכמ אׇמ הךאׄ  םהו אזךגב לםׅ 
ׄמ ׄמ כאממ; זא גוהב םכג ׄל ב ׇׄה ׄאב; זא אׇב 
זמ,  ׅםב,  ׄמ  םׇג  לג  ׇׅ  ׄגלכ  ׄמ  הא  וטלׇב  ׅׄ  םזׇ 
"אםב",  "זהב",  א"ׄגאאב",  ט  גׇכמ,  ׆ׇלמ  מא  ׅמ 
"םׅללב", "זׇׅב", ׄ ׅׅ אא — ׅׄכ ׇׄב, ׄ ׅׄכב םא  ךה 

ל, גהל גםזׇׅ םםמגם ׇׅ ׅ גהמ אאח אאכׄ.
מה׆ׇמ  זלל  םלהוטל  אה  ׇז  מגה.  ׄמ  גׄםלב  זכטב  גכלמ 
 guerra a) ׇב"  ׄם  "גאגמ  וטלׇב  הא  םה׆ׇב  וטל,  ׅםׅ  ׆ׇא 
אגׇב  ׄה   .(Cázares Carrilo, 2006, fol. 85, 252-254)  (fuego y a sangre
םׅ  אׄמ  אמהו  םׄאך  לׅמ  אׇב  כׅךמ  ׅד  כםב  ווב  זא 
וׇ  זׇ  כׇגב  םׅב  םלטמ  זא   ,(Colmenares, 1978, doc. 5, p. 62)

 Solano, 1984, p.) ׅׅ  מׅךז  גזׅל  ׄב  ׆ב  ׇםב,  םׅב  כגמ  זב 
49), ׄגל, זא מלכהמ םׅב הםמב. ׅםא גׄ םׅז זםל מׅ 
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הוז וטלׇ ׆ׅלׄא טלההׇו ׇ אאׅו (Fernández de Villalobos), םם 
ׇ גגמ הךׄא,  ׄגלכ  גגה זא וטב םאׄ  זםלב םה גׅ 
ׅוטל "׆ׇאמ וטה־ׄגלכ" (Grandeza de las Indias): "אגלמ גאגמ 
ׅׄה׆א,  ׅךלטמ,  ׅוטלׇ,  םאב  ב  אךזׇ  כם  [ׅׄלט]  ג׆טמ  ׄלמ 
ׅטאהׇל ׄ ׅ׆לגה ׅא אגךׄ ׅא םאם ׄ ׄלׅז טלומ גכגמ גׄאוב; 
ׅׄגלכ ךב 20, 30, 50 ־100 טלומ גד טלמ גהׅמ ׅמל, ם זׇ 
םׅ  א  ׅד  ׄד  זמ  ׅזאב,  ׄלב  גכגמ  ׅא  גםׅמ  גד  גגד  אׄ 
ׇׄ" (Rosenblat, 1954, p. 82). ׅ־1791 ׇ גׅכל גאהׇו אׇו, םׇׅכ ׄמ 
ׇׄ  םא  םׅב  םגמ 19  ׇם,  ׅוטלׇ  ׆ׇׄאל  ׅגלׅ  אׇב  גךׅ 
 .(Solano, 1984, doc. 220, p. 503) גגמ גלׅ המל גׄאוב לכ םהב
 גהׇו ׄםל מׅ  ההׇ  ׄב אׄא מד גםה אגא םא וטלׇ ׇםׄ 
־1550: "ׇׅ גהז א ׄטםל גכגמ כאמ, גםב   אוכׅ  אלם אׄוׇ 
םהוד גאגׇ םמזאמ ה׆למ גד ׅ [םמא ] גמגל אם׆ ׄה 
 Gerhard, 1975,) ׅד"  גזאמ  םכטמ  ו׆מ  גד  הׅז  אהכ  ׅו  לׅ 
pp. 569-570). אׄ ׅלל גד ו׆מ םכטמ םמד ׄאד, ׄ זגׇמ םא 

גהׇו אט טלכ גאא מ ׅלל.
ג׆ׅםב  טאב  כאכׅב  כאמ  םא  םממ  אם  כםב 
אׄ ומג ׅ. ׅםא גׄ םגה זםל א גוז ׄל םמ אטלמ 
מ טזאמד אאמ. מא טל  לטׅאכמ אׇמ ׇ אזׇׇד א׆ׅלׄ 
כאהׄא מגכׇ ׅׄאי כאמ אל םב ׅאמ גהךאב, אטל זׇ 
Orozco, 1975, pp. 179-) גךמ םב גהךאב, אׄ אא כלכזמ ׇׄ

 Orozco, 1975, 179;) 180), אאכב אמםׅב ול כלכז גםכב גםטמב
Solano, 1984, doc. 207, pp. 161-162). ׅהח ׇ א מל טכ ׇכ זא 
אׄ  ׅלׅהב  םא  אזגב  ׄ  םהב,  זב  לׅב  הוב  םךׅל  כאמ,  כטמ 

גהט ׇ גׅה אאמ. 
 ,(1825-1810) אזךגׄמ  ׆ז  ׄגלכ  םגׇהמ  אׄל  ׆ב  הגם    גׄגי 
טזב גמ ה אטלכ א׆גל ׄמ כאמ אׇמ םמ גםטמ, ׇ 
אׅל ׄמ ׄהםד ׇב אכא אׄגמ ׅל טׅב. ׄ הגם זׇ 
גׇׄגמ  ׆ב  ׆המ  הטא    ׅםאׅ  זךגׄמ.  גאגמ  ם  אׄל  םׄמ  ׅמל 
ׇׄ, ׄא וגא ׅא ׅמל םא כא םמטמ, םהׅאז ׄח ד ׅאז 
גה׆הד טל (Orozco, 1975, pp. 182-189). אא   םאמ גלמ: 
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המד   — ׅגכוכ  גד  ׄ  (־90  כאמ  גד  לׅמ  םא  אטלכד  ׅׄ  ׄ 
׆ׅ ׅמל ׅא ׄגלכ), אטכזמ כלכזמד ם׆ׇל טזגב לׅמ "הםמ" 
ממד,  טלמ  זהכמ  מ  אוׇ  א,  םהכׅז  ׅגזׇ  טל  םאׄ  גםב 
ׅזׇ כגהלו םא ׄמגא טב זמ אׄלב ךגׇ , אגזם ךגמב 

 .(Carrasco, 1975, p. 191;Gerhard, 1975, p. 575)

לח כםב אׄ מ כא םמ טוׅמ. אׄל םאׅ אב ׄ א 
כׇגהמ  אגולמ  ׅגמ  כםל  מ    ׄםמ  גםא.  ׄםמ  אךג 
אךלח  מל,  מ  אכׇב  אגכ  ׄגךז  ׇׅ  םםגם  הםב,  גזׇהב 
גטה  א׆ה  אגהב)  כגטך  כא (ׅא  אׇׄגמ  םב "כׇגב" 
ׄגב (Owensby, 2008). ׅזׇד לטׅאכה, םא ׅםהב 1830-1810 ׅׄל 
כא  ׄמ  אםׅ  אמׅזמ  וׇמ  ׄא  זכלהמ  םגם  םהב,  ׄגלכ 
זא ה, מׅזמ ם אל אׄל גׄגי טא םמׇאה ׆ׇא ׅגא םהמ 
ׅג  ׆אׅאמ.  ׄמהמ"  "מזללמ  זׇד   — זםלב  גׄ  םא  םגהב 
גׇהמ ׇ׆גמ ׄכׇל, ׅאׅ גכוכ מכׇב מא  זׇ אםה כמ 

ׅ׆ׇלמ גׇהמ זךגד, טמד אגׇהמ אׄב לׅ־ׄמהמ לׅ־מלׅממ. 
אׄ  כאמ  םכב  ל  ׅםא  זםלב  גׄ  םא  םגהב  ׅםהמ 
כ אזהד אׄג ׄאׄ ׄח כ. זמ ׄםל זׇ זׇ םׅמ כלכז זא ׅוו 
םל ׅזאמ ולב, כא כג אמ. ׅׄמ הח האׇ ׄהׇׄה 
 soy) "ׇם גׅכם אםׅ אאׄ גׅ ׄא מ אל זא זךג "ׄה ׄהׇׄה
וכו  אׄו  גכוכה  ׄהמלטא׆  םא  וטל  זא  טלטל  אזםמ  ׄב   ,(indio
אׄד (Vázquez León, 1992) "אמ םׅ ׄהׇׄה" (Ser indio otra vez). וטל 
אב  אםגם  וטלׇב  םכג  אׇמ  כא  גא:  ׅםאמ  זא  ט  זגׇ 
מא  ׄמ  םלׇ  הךלמ  אכ  אׅׄ  ׄגלכ  םא  זםל  ׄמ  אהךא  ׄגךז 
גזגׇ גםט  טלכ גׄלב, םׅ גכי 500 םה ׄא ׅוו מ, ׄא 

םמ כאממ ׄ׆ללמ מׄ׆ׇמ, ׅגׇ לׅ ׆ב ׄא ׄםל ׄא ׆ׄמ. 
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