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POVZETEK
Stereotipna podoba severnoameriškega staroselca – Indijanca je še danes globoko
zakoreninjena med Slovenci. Realnost pa je veliko bolj kompleksna in zanimiva kot
ideja, da gre v primeru t. i. Indijancev za enotno kulturo. Govorimo namreč o različnih
narodih, ki imajo včasih več skupnega s priseljenci iz Evrope kot med seboj. Ta
pestrost je povezana z vprašanjem, v kolikšni meri je kultura posameznih staroselskih
skupnosti sprejela kulturne elemente evropskih priseljencev.
Prikazati to pestrost v praksi je problematično zaradi objektivnih omejitev. Zato je v
diplomskem delu kot glavna raziskovalna metoda izbrana študija primera. Kot
predmet preučevanja je bilo izbrano pleme Mattaponov iz Virginije, in sicer zaradi
njihove zgodovine. Predniki današnjih Mattaponov so ena prvih skupin
severnoameriških staroselcev, ki so stopili v stik z evropskimi priseljenci pred več kot
štiristo leti. Gre za majhno pleme, o katerem je malo zgodovinskih zapisov, a je
štiristo let dovolj dolgo obdobje, da je mogoče opaziti, kako se je kultura plemena
spreminjala in prilagajala družbi priseljencev.
Glavni vir informacij o plemenu Mattaponi so publikacije in sestavki, objavljeni na
svetovnem spletu. S pomočjo analize tako zbranih pisnih virov je bilo mogoče
sestaviti zgodovino plemena in prepoznati spreminjanje kulturnih vzorcev, kar je
omogočilo potrditev osnovnih hipotez – torej je vodilo v spoznanje, da je prav
sprejemanje tujih kulturnih vzorcev omogočilo plemenu Mattaponi kljub veliki
demografski in kulturni ogroženosti ohraniti svojo lastno identiteto vse do danes.
Podana študija primera meče novo luč na odnose med severnoameriškimi staroselci
in potomci evropskih priseljencev v ZDA in poskuša opraviti s črno-belimi stereotipi, ki
so v slovenski družbi še razširjeni.

Ključne besede: ameriški staroselci, priseljenci, zgodovina, kultura, identiteta.
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SUMMARY
JUDICIARY AND POLITICAL POSITION OF NATIVE AMERICAN NATIONS
IN THE USA; CASE STUDY OF THE NATION OF MATTAPONI OF VIRGINIA
The stereotypical image of an indigenous person of North America–an Indian, is still
deeply rooted among the Slovenes. However, the reality is far more complex and
interesting than the idea that when talking about the so-called Indians we are
referring to one single culture. What we are talking about, are different nations that
sometimes have more in common with immigrants from Europe as they do among
themselves. This variety leads to the question to what extend the culture of
individual indigenous communities accepted the cultural elements of European
immigrants.
In practice, it is problematic to show this variety due to objective reasons. Therefore,
the main working method of the thesis is a case study. The subject of the study was
the Mattaponi tribe from Virginia, chosen because of their history. The ancestors of
today’s Mattaponi tribe are one of the first North American native inhabitants that
made contact with European immigrants more than 400 years ago. It is a small tribe,
and there are not many historical records about them; however, a 400-year long
period is long enough to observe the changes in the culture of the tribe and its
adaptations to the immigrant community.
The main source of information on the Mattaponi tribe is publications and essays,
published on the Internet. By analysing the written sources collected on the Internet
it was possible to compose the history of the tribe and recognize the changes in the
cultural patterns, which enabled the confirmation of the basic hypothesis; the case
study showed that adopting foreign cultural patterns enabled the Mattaponi tribe to
maintain their own identity up until now despite big demographic and cultural
endangerment.
The presented case study casts a new light on the relationship between the
indigenous people of North America and the descendants of European immigrants in
the United States of America and tries to end the black and white stereotypes still
popular in the Slovenian society.
Key words: indigenous people of the America, immigrants, history, culture, identity.
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UVOD

Stereotipna podoba severnoameriškega staroselca – Indijanca, ki jo je ustvarila zahodna
kultura 19. stoletja (Common Portrayals ipd.), je še danes globoko zakoreninjena med
Evropejci. Večina Slovencev se je s staroselci Severne Amerike prvič srečala preko del Karla
Maya, Nemca, ki je s svojo popularnostjo zasidral v zavest Evropejcev podobo plemenitega
»divjaka« Vinetouja (Radebeul, 2001). Njegovi opisi severnoameriških staroselcev ne bi
mogli biti dlje od resnice.
Staroselske kulture in kulture evropskih priseljencev so namreč prihajale v medsebojni stik
v različnih obdobjih, prostorih in na različne načine. Demografska prednost evropskih
priseljencev je vplivala na večji pritisk njihovih kultur na staroselske kulture, ki so morale,
če so se želele ohraniti, privzeti določen delež prvin priseljeniških norm. Ta proces je imel
resnične (in velikokrat tragične) posledice v realnem življenju ljudi in je oblikoval zapletene
medsebojne družbene procese, izražene v pravnih dokumentih, ki so jih sprejeli
predstavnikih različnih kultur v procesu prilagajanja in sobivanja (kakor bomo videli pri
analizi zgodovine ljudstva Mattaponi, je njihova usoda povsem drugačna od stereotipne
usode prerijskih staroselcev). Prav zato se postavlja vprašanje, ali lahko oblikujemo
splošno shemo procesa medsebojnih stikov med posameznimi skupinami staroselcev in
priseljencev v Severni Ameriki.
Diplomsko delo predstavlja pravno-politični oris odnosov med ZDA in staroselci v luči
zgoraj izpostavljene kulturne kompleksnosti. Namen dela je tudi izpodbijati stereotipno
podobo severnoameriškega staroselca – Indijanca, ki jo je ustvarila zahodna kultura 19.
stoletja (Common Portrayals ...) in je še danes močno razširjena.
Cilj diplomskega dela je raziskati in predstaviti specifične značilnosti pravno-političnih
odnosov med večinsko kulturo ZDA in kulturami staroselcev ter posledice interakcije na
kulturno staroselcev. Za večjo nazornost si bom pri tem pomagala s predstavitvijo
zgodovine staroselskega plemena Mattaponi. To ljudstvo sem izbrala za študijo primera,
saj je njihova zgodovina odnosov z evropskimi priseljenci med najdaljšimi in najmanj
poznanimi. Na podlagi prilagoditev pripadnikov plemena Mattaponi novi družbeni
realnosti in njihovega boja za ohranitev lastne dediščine in zemlje bomo videli, kako je ta
skupnost skozi čas vključevala čedalje več elementov tako imenovane »ameriške« kulture
v svojo lastno. Ravno to jim je omogočilo ohranjanje lastnih vrednot, saj je pravna narava
ZDA omogočala predstavnikom plemena Mattaponi uporabo zakonodaje za dosego lastnih
ciljev.
Hipotezi, ki ju v delu preverjamo, sta naslednji.
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H1: Stereotipna - črno bela podoba odnosov med Ameriškimi staroselci in vlado ZDA
prikriva realnost, ki je veliko bolj pisana in vključuje celo paleto akterjev.
Podrobneje bomo o tem spregovorili v poglavjih 3.5 in 5.5
H2: Mattaponi so s tem, ko so sprejeli »ameriško« interpretacijo prava, dobili možnost –
paradoksalno – ohraniti svojo lastno interpretacijo prava, ki je v tem primeru postala
hibrid staroselskih in ameriških prvin prava.
Podrobneje bomo o tem spregovorili v poglavjih 5.3, 5.4 in 5.5
V diplomskem delu sem se v celoti zanašala na študije tujih – ameriških avtorjev
(objavljenih na spletu) in spletne vire.
Moja prošnja uradnim predstavnikom plemena Mattaponi za dodatne informacije je ostala
neodgovorjena. Elektronsko sporočilo sem namreč poslala tako poglavarju plemena
Mattaponi kot njegovemu pomočniku, a do oddaje diplome nisem dobila nobenega
odgovora. Tudi dostop do spletnega naslova centra in muzeja mattaponske kulture je bil
žal onemogočen.
V prvem delu bom orisala razvoj staroselskih kultur pred 17. stoletjem na območju
vzhodno od Misisipija. Ta omejitev je posledica odločitve o izboru primera študije položaja
ljudstva Mattaponi iz Vzhodne Virginije. Zaradi pomanjkanja pisnih virov se ta del opisa ne
bo omejil izključno na pravno tradicijo, ampak bo zajel celotno podobo izginulih kultur.
Nato bom orisala pravno-politični razvoj odnosov med staroselci in ZDA od ustanovitve
konfederacije dalje. Tukaj bom izpostavila različne pravne politike tako staroselskih
skupnosti kot različnih nivojev oblasti ZDA. Iz dveh razlogov bom pri tej analizi povzemala
predvsem zorni kot in kronološki okvir predstavnikov priseljencev iz Evrope oz. federalnih
oblasti ZDA. Prvi razlog je dejstvo, da zaradi kompleksnosti, obsega in velike raznolikosti
kultur staroselcev celovit pregled staroselskega zornega kota na pravne procese in
interakcije z vlado ZDA ni bil mogoč, drugi razlog pa je v tem, da so danes praktično vse
staroselske skupnosti v večji ali manjši meri prevzele prvine pravne kulture ZDA (kar bom
poskušala dokazati z drugo hipotezo).
Sledil bo oris pravno-političnega razvoja odnosov med pripadniki plemena Mattaponi in
ostalimi Virginijci. Zaradi pomanjkanja gradiva ter tesnih kulturnih in sorodstvenih vezi
med pripadniki plemena Mattaponi in pripadniki sosednjega plemena Pamunkey bom
pogosto vlekla vzporednice med zgodovino ljudstev Mattaponi in Pamunkey.
V zadnjem poglavju bom s pomočjo predhodne analize, opravljene v prejšnjih poglavjih,
interpretirala zgodovino in današnji položaj ljudstva Mattaponi in poiskala dokaze za
potrditev tako prve kot druge hipoteze.

2

Definicija pravno-političnih odnosov: Z izrazom pravno-politični sistem označujemo
sistem, ki združuje dva vidika, namreč političnega in pravnega.
Politični sistem je organizirana celota političnih dejavnosti in odnosov, političnih
organizacij, skupin, institucij, strank in politične kulture. Hkrati je tudi sistem institucij in
nosilcev moči ter upravljanja s to močjo v neki družbeni skupnosti. Je torej medsebojno
povezan in dovolj skladen skup družbenih odnosov, norm in ustanov, ki oblikujejo javno
oblast in njen položaj v družbi. Zato ne obsega samo »politične države«, ampak celotno
strukturo oblasti neke države (Brezovšek in Haček, 2012).
Pravni sistem je celosten sklop, ki zajema tako pravne akte kot organe njihovega
sprejemanja in pravnega ter sodnega odločanja (Cerar, 2013).
Ameriški pravni sistem sodi v pravno družino common lawa, kjer so običaji in sodne
odločbe glavni vir prava. Pravo oblikujejo sodišča in praksa. To je pragmatično pravo, kjer
konkretni primeri oblikujejo splošno pravo (Pravni sistemi, 2016).
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RAZVOJ KULTUR SEVERNE AMERIKE DO 17. STOLETJA

V tem poglavju bom pregledala kulture, ki so se razvile na območju današnjih ZDA do 16.
stoletja. Posvetila sem bom predvsem kulturam, ki so se razvile v porečju Misisipija in
vzhodno od reke, saj imajo močan vpliv na razvoj plemena Mattaponi, katerih kulturo in
zgodovino si bomo pozneje podrobneje pogledali.
Čeprav je tema diplome raziskovanje pravno-političnih odnosov, je zaradi pomanjkanja
pisnih in ustnih virov težko rekonstruirati pravno-politično ureditev staroselskih kultur v
Severni Ameriki pred 16. stoletjem. Zato bo tu poudarek na materialni kulturi in na
znanstvenih ugibanjih, ki temeljijo na njej. Pri tem pa lahko trdimo (saj nasprotnih
dokazov arheologi še niso našli), da je bil način prenosa pravno-politične tradicije v
Severni Ameriki vse do 16. stoletja oralen.
Tukaj naj na kratko omenim uporabo spominskih pasov in ogrlic ali wampunov. Uporaba
okrasnih pasov iz morskih školjk se je na območju severovzhodne Severne Amerike
pojavila relativno zgodaj (najstarejši naj bi bili stari 1800 let) in se do 17. stoletja uveljavila
kot prva oblika denarja in pa, kar je za nas zanimiveje kot protopisava, ki s pomočjo
pisanih vzorcev zaznamuje pomembne mirovne sporazume med ljudstvi in plemeni ter
označuje družbeno-politični status posameznikov (poglavarjev). Zato, čeprav ne moremo
govoriti o pravi pisavi, lahko wampune štejemo za protopisavo. Kljub temu je njihov
pomen za interpretacijo pravne politike staroselcev omejen zaradi njihove uveljavitve kot
sredstva pomnjenja šele v 16. stoletju, ko imamo že tudi prve pisne vire (What did
Wampum, 2001).

2.1 NASELITEV PRVEGA ČLOVEKA
Na podlagi raziskav s področja arheologije, genetike, pleistocenske geologije in fizične
antropologije znanstveniki poskušajo razumeti proces priseljevanja človeka v Ameriko.
Veliko vprašanj o tem procesu ostaja nerešenih zaradi slabega razumevanja dinamike
poledenitve Severne Amerike in več možnih smeri, po katerih naj bi selitev prvih ljudi
potekala. Ocene časa, ko je ta proces potekal, so povezane z obdobjem obstoja kopnega
mosta med Sibirijo in Aljasko, v času zadnje poledenitve, to je pred 15.000–13.000 leti
(Spencer, 2002, str. 138).
Znanstveniki imenujejo prve naseljence in njihovo kulturo Paleoameričani. Predvideva se,
da je šlo za lovsko-nabiralske skupnosti, ki so izkoriščale tedanjo »mega favno«.
Arheološka najdišča iz tega obdobja pričajo o veliki stopnji kulturne homogenosti preko
celotne Amerike (Hranicky, 2010, str. 312).
4

Konec zadnje ledene dobe pred okrog 8000 leti je označeval začetek hitre demografske
ekspanzije paleoameriške populacije in s tem povezane kulturne diferenciacije. To obdobje
arheologi označujejo kot arhaično dobo Severne Amerike; zanj je značilna gradnja prvih
prstenih gomil in pozneje udomačitev prvih buč (Saunders, 1997).
Preden nadaljujem z zgodovinskim orisom, je treba ponovno izpostaviti, da se bom od tu
dalje omejila samo na kulture, ki so se razvile v porečju Misisipija in vzhodno od reke. To
mi narekuje omejeni obseg diplome in pa relevantnost, ki jo imajo te kulture za
razumevanje plemena Mattaponi.

2.2 OBDOBJE GOZDNE KULTURE
Naslednje obdobje kulturnega razvoja znanstveniki označujejo kot obdobje »gozdnih
pokrajin« (Woodland period). Začetek je postavljen pribl. v leto 1000 pr. n. št. V tem času
se razmahne izdelava keramike, trgovine na dolge proge, gradnja pogrebnih gomil z
dodatki, kmetovanje (udomačitev buče in sončnic), uporaba loka in puščice. Kulturni
elementi tega obdobja so najbolj razširjeni vzhodno od Skalnega gorovja.
Znotraj tega obdobja prepoznamo več kulturnih faz, začenši s kulturo Adena (dolina reke
Ohio), zgodnjega gozdnega obdobja (An introduction to, 2016) in pa potem veliko bolj
razširjeno tradicijo kulture Hopewell (z lokalnimi variantami od Atlantika do Misisipija) iz
srednjega gozdnega obdobja, za katero je značilno trgovanje na velike razdalje (od Velikih
jezer do Floride) in ustanavljanje začasnih bivališč, na podlagi katerih lahko sklepamo, da
je bila družba relativno decentralizirana, čeprav obstajajo domneve, da se je v tem
obdobju začela oblikovati kompleksnejša družbena hierarhija. Vsekakor je to obdobje, ko
se razmahne proizvodnja številnih artefaktov velike kakovosti, raznolikih abstraktnih in
realističnih motivov iz številnih materialov (Hopewell, 2002).
Začetek zadnje faze gozdnega obdobja označuje družbeni kolaps, ki ga nakazujejo močan
upad trgovine na dolge razdalje, upad grajenja gomil in fragmentacija družbe na bolj
diferencirane skupnosti. Razloge za to lahko iščemo v seriji ekstremnih vremenskih
pojavov sredi 6. stoletja in pa politični nestabilnosti, ki je morda povezana z izumom in
razširitvijo loka in ki se kaže v grajenju utrjenih naselij in palisad (Southeastern Prehistory,
2016).
Za to obdobje je značilna razširitev gojenja koruze iz območja Nove Mehike in Arizone
proti zahodu in severu ter oblikovanje kmetijske tehnike »treh sester« (Eastern Woodland
Indinas Cluture, 2016).
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2.3 OBDOBJE KULTURE MISISIPIJA IN NJENE REGIONALNE VARIANTE
Ob koncu prvega tisočletja n. št. se na območju zgornjega porečja Misisipi razvije tako
imenovana Misisipijska kultura, za katero je značilen razvoj kompleksne in razslojene
družbe z bogato materialno kulturno (v to obdobje sodijo prvi dokazi obdelovanja kovin,
predvsem bakra). Temelj razvoja te kulture je bilo gojenje koruze. Največje do zdaj
najdeno arheološko najdišče te kulture, za katero velja, da je bilo kulturno-politični center
širšega pomena, je Cahokia v bližini reke Misisipi v današnjem Illinoisu. Znanstveniki
domnevajo, da je šlo za urbano metropolo s približno 20.000 tisoč prebivalci (Cahokia...,
2016; Seppa, 1997).
Vpliv Misisipijske kulture je segal vzdolž celotnega toka reke Misisipi in preko južnih
Apalačev vse do obal Atlantika, zaradi velikih razdalj pa je prišlo do oblikovanja lokalnih
različic te kulture (Kultura Plaquemine, kultura Južni Apalači Misisipi idr.; Seppa, 1997).
Prvi stiki med staroselci in evropskimi priseljenci, ki niso bili le epizodnega pomena, so bili
stiki med kulturami civilizacijskega kroga Misisipija in ekspedicijami španske krone (v
katerih so poleg Evropejcev različnega porekla sodelovali tudi Afričani) v šestnajstem
stoletju. Iz tega obdobja imamo prve pisne vire za zgodovino severnoameriških
staroselcev (Richards, 2008).
Ti stiki so bili na videz prav tako epizodni, a so imeli dramatične posledice predvsem za
staroselce. Začetek male ledene dobe, prekomernega izsekavanja, pojav novih bolezni, ki
so jih prinesli priseljenci iz Starega sveta in vnos novih živali (konji, svinje) so v kratkem
času povzročili demografski zaton in družbenih razkroj misisipijske civilizacije. Potomci
graditeljev velikih gomil so opustili kmetijstvo in se oprijeli nomadstva (udomačitev konja).
Zaradi izgube oralne tradicije se je izgubilo tudi mnogo znanja in zavedanje, da so bili
kompleksi gomil in prstenih platform delo prednikov (Ahron & Aldridge, 2013).
Na severovzhodu današnjih ZDA je razvoj potekal počasneje. Arheološka odkritja pričajo,
da se je tukaj nadaljevala tradicija tako imenovane gozdne kulture vse do prihoda
evropskih priseljencev. Gojenje kulture je na to območje prišlo v dvanajstem stoletju,
materialna kultura pa se ni bistveno spreminjala (Eastern Woodland Indinas Cluture,
2016).
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3

ZGODOVINA STAROSELCEV PO 17. STOLETJU

3.1 STAROSELCI KOT NEODVISNE NACIJE
Do prihoda Evropejcev so staroselci na današnjem ozemlju ZDA oblikovali bogato in
kompleksno pravno-politično tradicijo, ki se je večinoma spremljala oralno. Pri tem so
prihajale do izraza velike razlike med posameznimi staroselskimi ljudstvi, ki so bile vidne v
njihovih tradicijah, razumevanju prava ter urejenosti medosebnih odnosov.
S prihodom Evropejcev se je na celini pojavil nov način dojemanja pravna in politike. V
nasprotju s staroselci so bile razlike v kulturi med priseljenci iz Evrope veliko manjše. To
samo po sebi ne bi imelo večjega vpliva, če ne bi bili Evropejci tehnološko in demografsko
močnejši od staroselcev, ki so bili vse od prvih stikov prisiljeni sprejemati pravno-politično
interpretacijo realnosti, ki so jim jo vsiljevali Evropejci (Spring, 2001, str. 92).
Medsebojni stiki so se množili, zato so priseljenci iz Evrope nehote sprejemali tudi prvine
staroselskega prava.
Vsebina prvih sporazumov je bila omejena na določila trgovanja med posamezno
staroselsko suvereno skupnostjo in skupino evropskih priseljencev, običajno organiziranih
v kolonijo (Bailyn, 2013, str. 36).
Število evropskih priseljencev in njihova »lakota« po novi zemlji sta se krepila, zato so
sporazumi kmalu začeli urejati tudi razmejitveno vprašanje. Kljub diplomatskim naporom
je prišlo do številnih vojn, v katerih so bili staroselci običajno poraženi in prisiljeni sprejeti
vsiljene mirovne pogoje priseljencev (Robinson, 1997).
Vendar tudi novi sporazumi niso prinesli miru. Velikokrat so bile razlog za napetosti
različne interpretacije samega sporazuma. To je bila posledica različne pravno-politične
tradicije med posameznimi staroselskimi narodi in evropskimi priseljenci oziroma
njihovimi matičnimi državami (Richter, Daniel & Merrell, 1987).
Čeprav so bili sporazumi sklenjeni med različnimi akterji in so imeli drugačno vsebino, pa
so si vsi delili eno značilnost. Sporazumi med staroselci in priseljenci so bili od prvih stikov
pa vse do tridesetih let 19. stoletja vedno in samo sporazumi med dvema suverenima
entitetama (Researching Amerincan Indians, 2016).
Novoustanovljene ZDA so nadaljevale to tradicijo sklepanja sporazumov s posameznimi
staroselskimi ljudstvi kot suverenimi narodi. Ker so diplomatsko neizkušene ZDA
narekovale obliko sporazuma staroselskim ljudstvom, so vedno znova kot vzorec za
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sporazum uporabljale pariški mirovni sporazum, ki je končal vojno za ameriško
neodvisnost (Researching American Indinas, 2016).
Ti sporazumi, ki so vsiljevali staroselcem kulturne vzorce priseljencev, so bili izraz stališča
elit priseljencev, da so jim staroselci sicer enakopravni, a se bodo morali odpovedati svoji
»inferiorni« kulturi in se kulturno asimilirati (Researching Amerincan Indinas, 2016).

3.2 STAROSELCI KOT NEODVISNE NACIJE POD ZAŠČITO ZDA
V tridesetih letih 19. stoletja pa je prišlo do spremene v ameriški politiki do staroselcev, ki
je bila posledica hitrih demografskih sprememb, ko so se potomci evropskih priseljencev
začeli množično naseljevati vzhodno od Apalačev. To je vodilo v konflikte s staroselci, ki so
bili posebno ostri na območju zvezne države Georgie, saj sta bila tam tako staroselska
naselitev kot priseljevanje gostejša. V času predsedovanja Andrewa Jacksona (Jackson je
bil doma iz mejnega območja med obema Karolinama) je to vprašanje dobilo nacionalni
pomen. Mnogi Američani so videli rešitev v preselitvi staroselcev vzhodno od Misisipija
(Andrew Jackson Speaks ..., 2016). Že John C. Calhoun, sekretar za vojno predsednika
Jamesa Monroeja, je oblikoval prvi zakonski predlog za preselitev staroselcev vzhodno od
Misisipija. Njegov predlog so zavrnili prav predstavniki Georgie, zvezne države, ki je bila,
kot je bilo že omenjeno, najbolj zainteresirana za hitro rešitev vprašanja. Glavni problem je
bilo vprašanje uporabe postopka za prepričanje staroselcev k selitvi, in ker to ni bilo
dorečeno, so stvari ostale nerešene. Tako je bila edina sprememba, ki je Calhounu uspela,
ustanovitev Biroja za indijanske zadeve leta 1824, prvega federalnega urada, namenjenega
izključno urejanju odnosov s staroselci (Belko, 2004, str. 171). Nadaljnje priseljevanje iz
Evrope na območje zvezne države Georgie v tridesetih letih je bilo razlog, da so se
napetosti krepile in silile oblasti k ukrepanju. Oblasti zvezne države Georgie so začele
pritiskati na federalno oblast, naj prisili ljudstvo Čeroki k selitvi, a ko pogajanja med
federalnimi predstavniki in delegati ljudstva niso obrodila sadov, je vlada zvezne države
Georgie enostransko sprejela zakone, s katerimi je odvzela Čerokijem pravice do lastništva
v državi. Njihovi predstavniki pod vodstvom vrhovnega poglavarja Johna Rossa so se leta
1829 pritožili v Washingtonu, a jih je preselitvi naklonjeni predsednik Andrew Jackson
zavrnil. Ne le to, kongres je izglasoval zloglasni Akt o preselitvi. Predstavniki Čerokijev so se
na to odločitev pritožili na ustavno sodišče ZDA, kar je imelo prelomne posledice za
pravno-politične odnose med staroselci in priseljenci (Cave, 2003, str. 1336).
Leta 1831 je vrhovno sodišče ZDA izdalo odločbo, ki je priznala narod Čerokijev kot
suvereno entiteto, ki ni podvržena zakonodaji zvezne države Georgia. Nadalje je bilo
določeno, da lahko samo federalni kongres sklepa sporazume s predstavniki staroselskih
ljudstev. Sodišče je tudi razveljavilo Akt o preselitvi kot neustaven in dejansko postavilo
pravni okvir za bodoče odnose med priseljenci in staroselci. Od tedaj dalje naj bi bila
staroselska ljudstva namreč suverene entitete pod zaščito ZDA (Cave, 2003, str. 1343). To
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je bila nova doktrina, ki je tako ali drugače zaznamovala odnose med staroselci in ZDA vse
do danes. Definiral jo je predsednik ustavnega sodišča John Marshall. Menil je, da so
staroselske skupnosti drugačne od vseh ostalih manjšin znotraj ZDA. Cilj federalnih oblasti
naj bi bila plemenita skrb za te »drugačne« skupnosti, vse dokler staroselci ne bodo dovolj
razviti, da se bodo neproblematično integrirali v večinsko ameriško družbo (Boxer, 2009).
Vendar predsednik Jackson, povsem neobremenjen s humanističnim pomisleki, odločbe
vrhovnega sodišča ni upošteval. Namesto tega je začel izvajati uradno prostovoljno, v
resnici pa prisilno preselitev (v glavnem so staroselske skupnosti naselili na območje
današnje zvezne države Oklahoma). Zadnje dejanje prisilne preselitve staroselcev se je
odvilo leta 1838. V zgodovino se ta »prostovoljna selitev« zapisala kot pot solza in je
pustila neizbrisno sled v kolektivnem spominu vpletenih staroselskih skupnosti (Cave,
2003, str. 1347).
S tem je bilo povezano vprašanje državljanstva. Dokler je veljalo načelo, da so staroselci
pripadniki suverenih entitet, je bilo to vprašanje nepomembno, toda s spremembo
pogleda na odnose med ZDA in staroselskimi ljudstvi je bilo treba definirati tudi vprašanje
pravice staroselcev do pridobitve državljanstva ZDA. Vprašanje je bilo tesno povezano z
idejo o »civilizaciji« staroselcev. Tako je bilo prvo staroselsko ljudstvo, ki mu je bila
podeljena kolektivna državljanska pravica, prav ljudstvo Čeroki (že leta 1817), ki je veljalo v
očeh evropskih priseljencev za najbolj civiliziran staroselski narod (McLoughlin, 1981, str.
9).
Politika spodbujanja staroselcev k pridobivanju ameriškega državljanstva se je nadaljevala
vse do konca ameriške državljanske vojne (staroselski narodi so sodelovali v vojni na obeh
straneh), ko je prišlo do spremembe mišljenja v politiki ZDA (Hoxie, 2007, str. 335).
Ta sprememba je bila posledica novih demografskih sprememb, natančneje priseljevanja
potomcev evropskih priseljencev preko Misisipija v drugi polovici 19. stoletja. Da bi
federalne oblasti zmanjšale možnosti nasilja med staroselci in priseljenci na tem območju
in hkrati pospešile proces »civilizacije« staroselcev, in ker ni bilo na voljo primernih
ozemelj dlje na vzhodu, so začele pritiskati na staroselska ljudstva, naj se preselijo v
določena, torej omejena območja, kjer bodo lahko staroselci ohranjali svojo suverenost,
ob »pomoči« (pomoči pri procesu »civilizacije«) in oskrbi federalnih oblasti. Tako so se
začeli oblikovati rezervati (Bennett, 2008, str. 202).
Politika rezervatov, ki je dobila poseben zagon po državljanski vojni, je pripeljala do
nekaterih najbolj krvavih epizod v zgodovini odnosov med staroselci in ZDA (tako
imenovane indijanske vojne). Korupcija, slabi pogoji, slaba državna preskrba (ki je bila
posledica slabih pogojev za kmetovanje) ter načrtni genocidni pritisk na staroselsko
kulturo so bili razlogi za to, da so staroselske skupnosti zapuščale rezervate in se upirale
federalnim oblastem (Pauls, 2016).
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Da bi pospešile proces sklepanja mirovnih sporazumov, so federalne oblasti leta 1871
sprejele nov zakon, s katerim so enostransko razglasile, da od tega trenutka dalje nobeno
staroselsko ljudstvo ne bo več priznano kot suverena skupnost. Namesto tega naj bi
federalne oblasti vsakega staroselca obravnavale kot posameznika, ki naj bi užival zaščito,
kakršno so imeli ostali državljani ZDA. S tem je bil odpravljen težavni postopek pogajanj s
predstavniki staroselskih ljudstev glede oskrbe staroselcev s strani federalnih oblasti
(Biroja za indijanske zadeve) v zameno za obvezo staroselcev, da bodo ostali znotraj meja
določenega rezervata in začeli proces asimilacije (Pauls, 2016).

3.3 STAROSELCI KOT »OBIČAJNI« POSAMEZNIKI – KONEC POLITIKE
PRIZNAVANJA STAROSELSKIH NARODOV KOT AVTONOMNIH LEGALNIH
ENTITET
Nadaljnji demografski pritiski evropskih priseljencev ter s tem povezana »lakota« po novi
zemlji in spoznanje, da se staroselci tudi v rezervatih oklepajo tradicionalnih, kolektivnih
oblik gospodarjenja ter se ne »civilizirajo«, je spodbudilo federalne oblasti, da so leta 1887
sprejele nov zakon (Dawes Severalty Act), s katerim so enostransko odločile razdeliti
zemljo v rezervatih v lastništvo posameznikov. Cilji zakona so bili odpraviti staroselsko
rodovno lastništvo in okrepiti individualistično – podjetniško kulturo ter s tem asimilacijo
staroselcev. Pri tem je prišlo do sistematičnega odvzema »presežkov« zemlje. Ta zemlja je
bila nato razdeljena med evropske priseljence (McDonnell, 1991, str. 1).
Vendar bi bilo narobe misliti, da so federalne oblasti izvajale to politiko izključno iz
egoističnih vzgibov. V resnici so politiki, odgovorni za to početje, imeli široko podporo med
pripadniki humanitarne družbe, ki je razumela uničevanje staroselske kulture kot
napredovanje civilizacije, razvoja ter splošnega blagostanja. Tako razmišljanje, ki se je
večkrat odražalo v prepovedi uporabe maternega jezika staroselcev, je bilo praktično
enako tedanjemu odnosu Evropejcev do kolonialnega prebivalstva v Aziji in Afriki in ga
lahko srečamo še danes med pripadniki verskega in ideološkega misijonarstva (Boxer,
2009).
V tem obdobju so federalne oblasti skrbele za vsako podrobnost staroselskega življenja, od
zdravstva do šolanja. Odločitve je sprejemal Biro za indijanske zadeve in njegovi agenti so
imeli veliko moč odločanja, medtem ko so bili staroselci izrinjeni iz procesa odločanja. Na
sam urad pa so vplivali različni lobiji, od krščanskih misijonarskih do gospodarskih in
humanitarnih družb. Cilj federalnih oblasti je bila popolna asimilacija in kulturni genocid.
Glede na stopnjo pripravljenosti sodelovati in prostorsko lokacijo znotraj ZDA so federalne
oblasti gojile bolj ali manj nasilno politiko asimilacije (Magagnini, 1997).
Naslednji korak te politike je bilo sprejetje Curtisovega zakona leta 1898 (Curtis Act of
1898), ki je naročil razpustitev plemenske politične strukture za staroselce na današnjem
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območju Oklahome (tako imenovanih »pet civiliziranih plemen« je bilo izvzetih iz
aplikacije zakonskih določil Dawesovega zakona). Curtisov zakon je tako postal ključni
pravni akt, ki je omogočil ustanovitev zvezdne države Oklahome, saj je s tem, ko je
staroselcem odvzel status odvisne suverene entitete in jih izenačil z ostalimi državljani
ZDA, posredno omogočil večjo pravno moč staroselcem – zdaj so lahko v celoti uporabljali
pravni sistem ZDA. Tako ne preseneča, da je užival podporo tudi med deli staroselske
družbe (Tatro, 2016).
Staroselci, soočeni s takim nasiljem, so imeli le dve možnosti: oborožen upor (in v tem
primeru možnost fizičnega uničenja) ali sprejetje elementov vsiljene jim kulture in iskanje
kompromisnih rešitev. V drugem primeru so se staroselcem odpirale možnosti izkoriščanja
pravih inštrumentov ZDA v boju za zaščito vsaj dela lastne kulturne identitete. V
naslednjem podpoglavju bom na kratko predstavila način soočenja treh staroselskih
ljudstev z vojaškim porazom in okupacijo od ZDA.

3.4 TRIJE PRIMERI PROCESA ASIMILACIJE
Problem procesa asimilacije in sodelovanja s federalnimi oblastmi je bil za staroselce
problem razumevanja lastnega položaja znotraj ameriške družbe. Razumevanje tega
odnosa pa je bilo spet posledica specifičnih zgodovinsko-geografskih okoliščin, v katerih so
se posamezna staroselska ljudstva nahajala. Staroselska ljudstva z Vzhoda, ki so sobivala s
potomci evropskih priseljencev dlje, so razvila kulturno, ki je ohranjala tradicionalne
vrednote, a je hkrati (skozi stoletja) sprejela prvine (pravne, kulturne in gospodarske) tako
imenovane »ameriške kulture«. Večina teh staroselskih narodov je bila sredi 19. stol.
prisiljena preseliti se na ozemlje današnje zvezne države Oklahome, ker pa so uživali veliko
avtonomijo (o usodi manjših skupin staroselcev, ki so ostale na svojih tradicionalnih
poselitvenih območjih, bom spregovorila pozneje, na primeru plemena Mattaponi). Kljub
številnimi evropskim priseljencem so staroselci na območju prihodnje zvezne države
Oklahome ohranjali svojo suverenost (»Indian teritory«) do leta 1907, ko je bila zvezna
država Oklahoma (ki je nastala z združitvijo indijanskega teritorija in teritorija Oklahome –
zaradi omejenosti obsega diplome se tukaj ne bom spuščala v kompleksni pravni proces
ustanavljanja zvezdne države Oklahome) uradno sprejeta v federacijo, so staroselska
ljudstva s tega območja dosegla cilj ustanovitve »indijanske države« in s tem kompromisne
rešitve med samoohranitvijo in asimilacijo (Mize, 2009).
Povsem drugačna je bila zgodba staroselskih skupnosti, ki so prebivala na območju Velikih
planjav. Staroselske skupnosti na območju današnjih zvezdnih držav Arizona, Utah in Nova
Mehika so bila (zaradi sušnega podnebja) izpostavljena šibkemu valu priseljevanja.
Klimatski pogoji, neprimerni za poljedelstvo, so omogočali tudi ohranjanje živinoreje, ki je
bila s kulturnega vidika veliko bolj kompatibilna s kulturnimi vrednotami tamkajšnjih
staroselcev. Na primeru ljudstva Navajo lahko torej vidimo, da je bilo to obdobje za
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staroselce s tako imenovanega območja »štirih vogalov« kljub uvedbi rezervatov
gospodarsko, kulturno in politično čas relativne blaginje, kar je vplivala na veliko bolj
pozitiven in odprt odnos do »ameriških kulturnih vrednot« (Navajo History, 2016).
Za staroselce na območju današnjih zveznih držav Montana, Nebraska, Severna in Južna
Dakota pa je bil proces soočanja in sprejemanja dominantne »ameriške kulture« povsem
drugačen in veliko bolj tragičen. Prerijski staroselci so imeli razvito kompleksno nomadsko
kulturo, ki je temeljila na lovu na bizona. Priseljevanje potomcev Evropejcev je ta način
življenja uničilo. Konec 19. stoletja je bil ameriški bizon skorajda iztrebljen, »prerijski
Indijanci« pa »zaprti« v rezervate, kjer so njihove kulture doživele »eksistencialno krizo«.
Iz tega se je porodila mesijanska religija »plesa duhov«. Ta religija je temeljila na
kategoričnem zanikanju »ameriških vrednot« in asimilacije. Vodila je v konfrontacije s
federalnimi oblastmi ter stopnjevanje tragičnosti in nasilja (Brands, 1995, str. 17).
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4

ZAČETEK KONCA POLITIKE ASIMILACIJE

Politika prisilne asimilacije je dosegla vrhunec leta 1924, ko so vsi pripadniki staroselskih
ljudstev dobili ameriško državljanstvo (Indian Citizenship Act). Čeprav je že Dawesov zakon
ponujal staroselcem, ki bi sodelovali s federalnimi oblastmi, možnost pridobiti status
državljana, je bilo število staroselcev, ki so bili državljani, ostajalo majhno, s tem pa je bil
tudi omejen proces asimilacije (Boxer, 2009). Cilj novega zakonskega ukrepa je bila torej
želja na eni strani okrepiti položaj staroselcev v odnosu do ostalih državljanov, na drugi
strani pa pospešiti proces asimilacije staroselcev v dominantno kulturo v ZDA (Bruyneel,
2004, str. 35).

4.1 JOHN COLLIER
Kakor je bilo že omenjeno, je bil eden od dejavnikov za podelitev državljanstva vsem
staroselcem želja po njihovi zaščiti. Čeprav ta ukrep ni imeli takega vpliva, kot so si ga
njegovi zagovorniki želeli (zvezne države so izkoriščale pravne luknje, da so staroselcem
omejevale državljanske pravice) (Bruyneel, 2004, str. 35), pa je to bilo sprejetje zakona
znamenje, da prihaja do novega obrata v odnosu med staroselci in ostalo ameriško
družbo. To spremembo je prinesla administracija predsednika F. D. Roosevelta, ki je bil
naklonjen odpravi diskriminacije do Afro-Američanov, zato je na mesto šefa Biroja za
indijanske zadeve imenoval etnologa Johna Collierja, velikega zagovornika ohranjanja
staroselskih kultur in aktivnega člana Ameriške indijanske obrambne asociacije, ki je že v
20. letih bila bitko proti procesom asimilacije staroselcev. Federalna vlada je leta 1934
sprejela Zakon o reorganizaciji Indijancev (Indian Reorganization Act), ki naj bi staroselcem
omogočil okrepitev lastnih tradicij in tradicionalnih oblik samoupravljanja (Collier, 2016).
Collier je razgalil negativne posledice Curtisovega zakona in zagovarjal večjo stopnjo
avtonomije staroselskih ljudstev. Uspel je prepričati kongres, da odobri posameznim
staroselskim skupnostim pravico do podeljevanja statusa pripadnika posameznim
staroselskim ljudstvom samostojno (Adams, 2016, str. 164).
Zakon in sam Collier (nekatere njegove politike so naredile določenim staroselskim
skupnostim več škode kot koristi – predvsem predstavniki ljudstva Navajo in »petih
civiliziranih plemen« so nasprotovali njegovim politikam ustavljanja procesa asimilacije
staroselcev, saj so se zavedali priložnosti, ki jim jih nudijo) nista uspela rešiti staroselskih
problemov in reakcija na neuspeh je bila eden od razlogov za tako imenovani proces
terminacije v petdesetih letih (Termination Policy, 2016). Del razloga za neuspeh je bil v
finančnih rezih in izgubi zemlje za vojne potrebe med drugo svetovno vojno (Boxer, 2009).
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Do staroselcev in manjšin naklonjena politika Collierja in administracije predsednika
Roosevelta pa je kljub napakam imela pomembne posledice za staroselske skupnosti.
Staroselci so namreč dobili možnost vstopa v integrirane enote ameriške vojske ali dela v
vojaško-industrijskem kompleksu (Boxer, 2009). Odziv na to priložnost se je od ljudstva do
ljudstva močno razlikoval, vendar je kljub temu prvič v zgodovini ZDA velik del mladih
staroselcev dobil možnost zaživeti izven rezervatov kot bolj ali manj enakovrednih članov
širše ameriške družbe. V medvojnih letih je število staroselcev, ki so živeli izven rezervatov,
poskočilo. Leta 1940 je komaj 5 %, deset let pozneje pa že 20 % celotne populacije
staroselcev živelo izven rezervatov (Bernstein, 1999, str. 159).
To obdobje je prineslo staroselcem še eno pomembno pridobitev. Leta 1944 je bila
ustanovljena prva lobistična skupina za interese staroselcev – Narodni kongres Ameriških
Indijancev (National Congress of American Indians) (Boxer, 2009).

4.2 TERMINACIJA
Leta 1945 je Collier popustil pod pritiski nasprotnikov in odstopil. To je bil začetek procesa
»terminacije«. Nova – povojna politika federalnih oblasti je bila bolj konservativna in je
dojemala Collierjevo politiko kot socialistično in nevarno. V želji po zmanjšanju državne
birokracije in pod vplivom krščanskih lobijev je bilo novo pridobljeno staroselsko
samoupravljanje dojeto kot razvoj v napačno smer. Delovanje rezervatov je bilo označeno
kot disfunkcionalno in vloga federalnih oblasti v njihovem delovanju je bila videna kot
negativna. Da bi staroselcem omogočili boljše življenjske pogoje in hkrati pospešili
asimilacijo, je bila sprejeta odločitev o odpravi rezervatov in posledično odpravi skupnega
lastništva ljudstev nad zemljo (Boxer, 2009). V tem okviru naj bi bili odpravljeni do
staroselcev diskriminantni zakoni in federalna zaščita, krati pa bi zveznim državam dodelili
nova pravna pooblastila nad rezervati (Termination Policy, 2016).
Kongres je najprej sprejel politiko preseljevanja staroselcev iz rezervatov v mesta,
spodbujeno z ustanovitvijo indijanske komisije za terjatve, ki je imela nalogo preučiti kraje
zemlje staroselcem od ustanovitve ZDA dalje in izplačevati finančno odškodnino
oškodovancem. S tem bi staroselci dobili kapital, s katerim bi se lažje vključili in nato
asimilirali v dominantno družbo ZDA. V naslednjih letih se je politika ukinjanja nadaljevala
in se leta 1953 uradno formalizirala z zakonom, ki je postavil za cilj federalne politike
odpravo položaja suverenosti staroselskih skupnosti pod zaščito ZDA. Namesto tega naj bi
staroselci postali neodvisni posamezniki (Boxer, 2009). Leta 1956 se je proces še okrepil s
sprejetjem zakona o preselitvi Indijancev (Indian Relocation Act of 1956), s katerim so
federalne oblasti poskušale spodbudi selitev staroselcev iz rezervatov v mesta in tako
pospešiti njihovo asimilacijo. Program je imel le delni uspeh, tudi zato, ker so se staroselci
v mestih srečevali s segregacijo in finančnimi ovirami, ki so močno oteževale njihovo
vključevanje v družbo. Z druge strani je ta proces okrepil panindijansko sodelovanje, saj so
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se v urbanem območju srečevali pripadniki različnih staroselskih ljudstev (Murrin, in drugi,
2008, str. 781).

4.3 DOBA AKTIVIZMA IN KONEC AKTIVNE ASIMILACIJE
Ko je bila v šestdesetih letih politika terminacije odpravljena, je postalo jasno, da je bil
njen vpliv na staroselce zanemarljiv. Vplivala je na nekaj manj kot 13.000 staroselcev od
celotne populacije 400.000, kolikor jih je bilo v ZDA v tem času, in staroselci so v celoti
izgubili le 3 % svojega ozemlja (Boxer, 2009). Je pa politika terminacije med staroselci
sprožila val strahu pred izgubo zemlje in posledično spodbudila prvi organiziran
vsestaroselski pravno-politični odpor proti »diktatu« federalnih oblasti. Staroselske
skupnosti v rezervatih, ogrožene zaradi implementacije Javnega zakona 280, ki je predajal
pravico do upravljanja z zemljo v rezervatih s federalne na zvezne oblasti, je sprožil med
staroselci močno reakcijo (Cook - Lynn, 1997, str. 230). Burna reakcija je bila bolj kakor
ogorčenja nad zakonom posledica tega, da se je po vojni dramatično povečalo število
staroselcev, ki so prebivali izven rezervata in so bolje razumeli delovanje ameriške družbe
ter bili seznanjeni s političnimi orodji, ki so jim bila na voljo za zaščito svojih pravic. Na
osnovi teh spoznanj so se v šestih letih, v času vsesplošnega aktivizma in boja za pravice
manjšin, staroselci organizirali v protestne skupnosti in začeli koordinirati svoj nastop na
federalnem nivoju. Krepitev ideje o panindijanski identiteti (ki je bila prej v veliki meri
odsotna, saj so se staroselci večinoma identificirali kot pripadniki posameznih ljudstev), ki
je bila posledica večje urbanizacije staroselcev po drugi svetovni vojni (American Indian
Movement, 2016), je vplivala na boljšo in bolj množično protestno akcijo. Skupaj z drugimi
aktivisti, ki so se borili za odpravo rasizma in segregacije v ZDA, so staroselske skupnosti
dosegle uzakonitev pravnih uredb, ki so okrepile status staroselskih skupnosti, legalizirale
njihovo pravno dediščino, odpravile večino posledic politike terminacije, hkrati pa
odpravile pojave avtoritarnosti znotraj staroselskih skupnosti (Text, 2016).
V okviru emancipacije staroselcev je bilo ustanovljenih več pravnih in kulturnih organizacij,
ki so predstavljale vse staroselce znotraj ZDA. Eden prvih je bil Inštitut indijanske in
staroselske aljaške kulture in umetnosti, ustanovljen leta 1962. To je danes glavna
akademska ustanova za varovanje in ohranjanje staroselskih kultur. Pomembno vlogo ima
tudi leta 1971 v Washingtonu ustanovljen Inštitut za razvoj indijanske zakonodaje, ki skrbi
za organizacijo pravnega boja za zaščito staroselske kulture in suverenosti. Cilj inštituta je
okrepitev pravnega znanja staroselskih samoupravnih skupnosti, tako da se izboljša proces
samostojnega vladanja (Davis, 2014, str. 266).
Največji uspeh so aktivisti dosegli leta 1975, ko je bil v kongresu sprejet zakon o indijanski
samodeterminaciji in izobraževalni asistenci (Indian Self-Determination and Education
Assistance Act of 1975) in je pomenil nepreklicni konec politike asimilacije in dokončno
uveljavitev politike spodbujanja ohranjanja kultur staroselcev ter revitalizacije staroselskih
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skupnosti. Posledično so federalne oblasti ponovno priznale status suverenih entitet
številnim staroselskim skupnostim, ki so bile prizadete zaradi politike terminacije (Ford,
1975).
To so bili prelomni trenutki v odnosu med staroselci in ostalo ameriško družbo, saj se je v
širši ameriški javnosti dokončno uveljavilo prepričanje, da sta asimilacija in ukinjanje
staroselskih kultur moralno nedopustna. Ta proces sicer ni potekal gladko, saj je prišlo do
več oboroženih incidentov (Waldron, 1973), vendar je rodil številne sadove, med drugim
sprejetje zakona o religiozni svobodi ameriških Indijancev »American Indian Religious
Freedom Act« leta 1978, ki je legaliziral do tedaj ilegalne in praktično preganjane
staroselske tradicionalne religije (Canby, 1988, str. 340).
Tedaj se je začel oblikovati avtonomni staroselski sistem izobraževanja, ki je pripeljal do
ustanavljanja prvih staroselskih visokih šol (vodilni pri tem so bili predstavniki naroda
Navajo).

4.4 SODOBNOST
Ideja o neodtujljivi pravici staroselcev do lastne kulture in tradicije se je v ameriški javnosti
v naslednjih letih še naprej krepila in pripeljala do samokritike s strani potomcev
evropskih priseljencev, ki je dosegla vrhunec v sprejetju posebnega zakona o opravičilu
vlade ZDA do zgodovinskih krivic, storjenih proti staroselskim narodom (McKinnon, 2009).
Že pred tem je bil leta 1990 sprejet zakon o jezikih staroselcev, ki je dokončno odpravil
vsakršno diskriminacijo ali zatiranje staroselskih jezikov in hkrati omogočil svobodno
uporabo jezikov v javnosti.
Dva najpomembnejša zakona za staroselce v 21. stoletju sta gotovo Predsedniški izvršni
ukaz 13175 in Zakon o plemenskem redu iz leta 2010 (Tribal Law and Order Act of 2010). S
prvim je predsednik Clinton uzakonil obvezno posvetovanje federalnih organov s
predstavniki staroselskih ljudstev v primeru sprejemanja politik, ki bi imele vpliv na
življenje staroselcev. S tem je bila formalizirana ideja o tem, da je treba vsako zakonodajo,
ki se tiče staroselcev, oblikovati v soglasju s njihovimi legalnimi predstavniki (Routel in
Holth, 2013, str. 420).
Z drugim zakonom pa je predsednik Obama podelil staroselskim sodiščem pooblastila za
izdajanje daljših zapornih kazni in jim s tem dal večjo avtonomijo ter avtoriteto. Tretji
zakon (American Recovery and Reinvestment Act of 2009), ki ga je predsednik Obama
podprl, je namenjen izboljšanju ekonomskega položaja staroselcev. Federalne oblasti dale
staroselskim skupnostim na voljo 510 dolarjev za rehabilitacijo staroselskih domov
(American Recovery and Reinvestment Act of 2009).
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Kljub vsemu ostajajo odnosi med staroselci in dominantno ameriško družbo zapleteni in
veliko problemov še ni rešenih, predvsem zaradi trdovratnosti stereotipov, parcialnih
interesov in lokalnih specifik. Tudi problemi na področju šolstva ostajajo nerešeni, saj se
staroselske skupnosti kljub današnji pravni podpori, ki uvaja pozitivno diskriminacijo,
soočajo s pomanjkanjem denarja in posledično s pomanjkanjem kvalificiranega
učiteljskega kadra (Klug, 2012).
Seveda se problemi, s katerimi se soočajo posamezne staroselske skupnosti, močno
razlikujejo, kakor se navsezadnje razlikujejo njihove kulture in pa premoženje, s katerim
upravljajo. Tako so recimo Čeroki spet pionirji v prilagajanju novim realnostim in so si
postavili za cilj popolno revitalizacijo svojega jezika s pomočjo zasebnih in federalnih
sredstev (We shall remain, 2016).
Medijsko veliko bolj domneven pa je boj staroselcev, večinoma pripadnikov Velikega
ljudstva Sioux v zvezni državi Severni Dakoti, proti izgradnji novega naftovoda, ki naj bi
povezoval naftno industrijo med zveznima državama Severna Dakota in Iowa. Staroselci so
ob podpori okoljevarstvenikov protest proti izgradnji naftovoda, ki bi potencialno ogrozil
vodne vire rezervata ter onečastil svete kraje, spremenili v protest proti zanemarjanju
staroselskih skupnosti in pomanjkljivemu financiranju od federalnih oblasti. Prav
pripadniki staroselskega ljudstva Sioux imajo namreč enega največjih strukturnih
problemov z nezaposlenostjo in revščino med vsemi ameriškimi skupnostmi. Čeprav je
federalno sodišče zavrnilo pritožbo staroselcev proti gradnji, je posredoval predsednik
Obama in ukazal ustavitev del ter za letošnjo jesen napovedal pogovore med vsemi
vpletenimi stranmi, vključno s predstavniki staroselcev. To pomeni veliko zmago
staroselcev in odraža, do kakšne mere se je spremenil odnos širše ameriške javnosti do
zahtev in potreb staroselcev (Yardley, 2016).
Kot zadnje pravno »bojišče« med zveznimi državami, federalnimi oblastmi in staroselskimi
skupnostmi naj omenim še razvoj »indijanskega« igralništva. Zaradi neodvisne davčne
politike lahko staroselske skupnosti na območjih rezervata postavljajo igralnice, ki niso
vezane na davčno zakonodajo posameznih zveznih držav in so tako lahko veliko bolj
konkurenčne od igralnic, ki se nahajajo drugje. Seveda pa odpiranje igralnic sproža v širši
javnosti mešane občutke in včasih odkrito nasprotovanje. Več o tem bo navedeno
pozneje, ko bo govor o procesu federalnega priznanja plemena Pamunkey.
Kljub razvoju ameriške družbe, odpravljanju rasizma in pravne diskriminacije, ostaja
nerešeno vprašanje, kakšno naj bo v prihodnje razmerje med staroselci in ostalimi
državljani: naj se ohrani iz tridesetih let 19. stoletja izhajajočo idejo staroselskih skupnosti
kot suverenih narodov pod zaščito ZDA ali je treba to razmerje na novo urediti v luči
napredka (Boxer 2009).
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5

PLEME MATTAPONI

Pleme Mattaponi, priznano od zvezne države Virginije (nadalje samo Virginije) kot
staroselsko ljudstvo, je edino, poleg sosednjega in sorodnega plemena Pamunkey, ki ima
svoj rezervat v Virginiji. Nahaja se v okrožju Kralja Viljema in je eden najstarejših
rezervatov za staroselce v Severni Ameriki, saj je bil ustanovljen leta 1658.
Pleme Mattaponi danes šteje 450 registriranih članov. Na območju rezervata jih prebiva
75. Po podatkih cenzusa so vsi pripadniki plemena kristajni, njihov materni jezik je
angleščina (Wood, 2006, str. 34). Upravno telo plemena sestavljajo poglavar, poglavarjev
asistent in sedem članov plemenskega sveta. Cilj tega organa je vodenje 150 akrov
velikega rezervata (od katerega polovico sestavljajo mokrišča vzdolž reke Mattaponi) in
ohranjanje tisočletne tradicije plemena. Čeprav v rezervatu živi le 75 predstavnikov
plemena, je zelo pomemben, saj je pleme na tem ozemlju, katerega lastnik je, s pomočjo
donacij zgradilo ribogojnico (ustanovljeno leta 1917 in obnovljeno leta 2000) in vodno
znanstveno postajo, ki skrbi za monitoring kvalitete vode ter vzgojo mladih o pomenu
okolja. V rezervatu se nahajata tudi muzej in center mattaponske kulture (Brimhall, 2010,
str. 9). Mattaponi sodelujejo z virginijskim uradom za lov in sladkovodni ribolov v projektu
repopulacije virginijskih rek z ameriškim šadom (Encounter: The Mattaponi River, 2007).
Poselitveni vzorec v rezervatu ohranja tradicijo raztresenih bivališč, ki naj bi ostal
nespremenjen vse od 17. stoletja dalje, torej od ustanovitve (Rountree, 1990, str. 203).
Odnose med Mattaponi in Virginijo ureja sklop sporazumov, ki so bili sklenjeni med
kolonialnimi oblastmi v imenu angleške monarhije in plemenskimi poglavarji v 17. stoletju.
Na tej podlagi imajo Mattaponi med drugim pravico do nedotakljivosti rezervata in
neomejenega lova in ribolova (tudi izven meja rezervata). V zameno morajo biti zvesti
virginijskim oblastem in prinašati ledni dar guvernerju Virginije, ki vključuje njihov ulov. Če
je bil v prvih letih obstoja angleške kolonije to več kot dobrodošel vir hrane, je danes to
obred, ki ima za ljudstvo velik simbolni pomen, saj potrjuje njihovo suverenost in
neprekinjenost obstoja njihove kulture (Thanksgiving ..., 2014).
Predstavniki Mattaponijev sodelujejo tudi z ostalimi staroselskimi skupnostmi v Virginiji.
Tako so na primer za izboljšanje poklicnih možnosti mlajše generacije staroselcev skupaj s
predstavniki plemen Pamunkey in Monacan ustanovili kadrovsko agencijo (MPM, Inc,
2016). Aktivni pa so tudi v Virginjiskem zboru Indijancev (Virginia Council on Indinas) in pri
projektu Werowocomoco. Gre za arheološko-kulturni projekt odkrivanja arheoloških
ostankov prestolnice poglavarja Powhatana, poglavarja konfederacije Powhatan, katere
pomembni član je bilo tudi pleme Mattaponi (Virginia Indian Partnership, 2016).
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5.1 MATTAPONI IN PAMUNKEY
Na podlagi zgodovinske analize in kulturnega izročila je jasno, da so bili Mattaponi v
preteklosti (gotovo pred 16. stoletjem) del plemena Pamunkey, vendar so se pozneje
izoblikovali v samostojno etnično skupnost. Kljub temu so kulturne razlike med obema
plemenoma majhne, medsebojne vezi pa zelo tesne. Etnolog James Mooney, ki je prvi
preučeval kulturo Mattaponov na prelomu med 19. in 20. stoletjem, je odkril, da je večina
pripadnikov plemena Mattaponi v krvnem sorodstvu s sosedi iz plemena Pamunkey
oziroma so potomci posameznikov, ki so bili posvojeni v pleme Mattaponi iz plemena
Pamunkey. Mooney tudi izpostavi, da so bili Mattaponi politično podrejeni Pamunkeyjem
vse do konca 19. stoletja. Verjetna je tudi trditev, da sta bila oba rezervata prvotno
zaokrožena celota velikega rezervata plemena Pamunkey, a da je bil, vsaj tako pravi ustno
izročilo Pamunkeyjev, vmesni del med danajšnjima razervatoma prodan za sod ruma
(Mattaponi Tribe History, 2016).

5.2 ZGODOVINA MATTAPONOV DO LETA 1600
Mattaponi so bili samo eno do plemen, ki je naseljevalo današnje ozemlje države Virginije.
Na to območje so se njihovi predniki preselili v času paleoindijanske dobe. Veliko ostankov
prvih priseljencev iz tega obdobja je uničilo dvigovanje morske gladine po zadnji ledeni
dobi (Mattaponi Tribe History, 2016).
Arheološki ostanki iz arhaičnega obdobja pričajo, da so bile za te prve priseljence
pomemben vir prehrane morske školjke. Pojavljajo se tudi sledovi udomačitve buč.
Obdobje gozdne dobe je čas bolj stalnega širjenja keramike (znanje o tem naj bi se razširilo
z območja današnje Južne Karoline in Georgie). V poznejši fazi gozdne dobe je iz
arheoloških ostankov moč razbrati proces specializacije in stratifikacije družbe. V stoletjih
pred in po začetku našega štetja so se pojavile kamnite pogrebne gomile, očitno
namenjene pomembnejšim posameznikom družbe. V tem obdobju se je razširila tudi
uporaba loka, puščice in kajenje tobaka. S širjenjem koruze in fižola z vzhoda se je gostota
poselitve močno povečala in nastale so velike vasi. V zadnji fazi tega obdobja, pred
prihodom Evropejcev, so se oblikovale večje politične skupnosti, med njimi tudi
konfederacija Powhatan, ki je do prihoda Angležev vključevala med 28 in 32 plemeni
(Mattaponi Tribe History, 2016).

5.3

ZGODOVINA MATTAPONOV PO LETU 1600

Prvi stiki med virginijskimi staroselci in Evropejci so bili omejeni na kratka opažanja
posameznih španskih ladij, ki so raziskovala območje zaliva Chesapeake v 16. stoletju
(Wood, 2006, str. 16).
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Angleži so začeli s poskusi poselitve v 80. letih 16. stoletja, vendar niso bili uspešni. Prva
angleška kolonija, ki se je obdržala na območju Virginije, je bila Jamestown ob ustju reke
York (Mattaponi Tribe History, 2016).
Angleški raziskovalec John Smith (1580–1631) je bil prvi opisovalec življenja Mattaponov,
ki so naseljevali bregove reke Mattaponi (pritok reke York). Njihovo število je ocenil na 450
posameznikov (Mattaponi Tribe, 2013). Poleg kmetijstva je bil najpomembnejši vir
prehrane za člane plemena ribolov.
Slika 1: Princesa Pocahontas reši življenje Johnu Smithu v prisotnosti poglavarja Powhatan,
kakor so dogodek predstavljali Evropejci

Vir: Gallagher (2016)

Tako priseljenci kot staroselci so imeli konfliktne poglede drug na drugega. Tako je v prvih
desetletjih 17. stoletja prišlo do spopadov, katerim je sledilo daljše obdobje bolj ali manj
stabilnega miru (Rothbard, 2012). To obdobje zaznamuje podoba slavne staroselske
princese Pocahontas (Brimhall, 2010, str. 19). Njen mož John Rolfe je začel prvi gojiti sorto
tobaka s Karibov in s tem zagotovil koloniji možnost dohodka in preživetja (Rothbard,
2012).
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Demografski pritiski belih priseljencev in odgovor na te pritiske s strani staroselcev pa so
povzročili, da se je obdobje bolj ali manj stabilnega miru končalo leta 1622, ko se je začela
prva od treh anglo-powhatanskih vojn. Po koncu zadnje vojne in sklenitvi miru leta 1646 je
konfederacija Powhatan razpadla in plemena, ki so se obdržala, so sprejela angleško
pokroviteljstvo (First People, 2016).
Na osnovi tega mirovnega dokumenta je skupščina kolonije Virginije leta 1658 dodelila
Mattaponom zemljo v rezervatu na zahodnem bregu reke Mattaponi, kjer so ostali člani
plemena naseljeni vse do danes (Mattaponi Tribe, 2013).
Leta 1691 je bila ustanovljena prva šola za učenje (kulturno indoktrinacijo) staroselcev na
območju Virginije. Te izkušnje (Brafferton School at the College of William and Mary) so
pozneje vplivale na sistem šol za asimilacijo staroselcev po celotnih ZDA (Wood, 2006, str.
16).
V naslednjih desetletjih je bil rezervat in pleme Mattaponi izpostavljen številnim zunanjim
pritiskom (boleznim, ki so jih prinesli priseljenci, napadom drugih staroselcev, predvsem
pripadnikov irokeške lige in priseljencev ter priseljevanju čedalje večjega števila evropskih
priseljencev) (Mattaponi Tribe, 2013).
Pri tem je treba omeniti upor Nathaniela Bacona leta 1676, kar je bil sicer interni konflikt
med priseljenci, vendar je imel velike posledice tudi za večino pripadnikov nekdanje
konfederacije Powhatan. Gospodarska kriza, ki je zajela kolonijo v 70. letih 17. stoletja, je
močno prizadela priseljence, ki so iskali grešnega kozla med staroselci. Spomladi 1675 so
izbruhnili spopadi med staroselci in priseljenci. Guverner kolonije je poskusil umiriti
situacijo, a se je skupina priseljencev pod vodstvom Nathaniela Bacona uprla poskusom
sprave (Bacon's Rebellion, 2016). Prišlo je do vsesplošne vojne, med katero so bili
pripadniki plemena Mattaponi pregnani iz svojega rezervata, njihov poglavar Yau-na-hah
pa je bil umorjen. Šele po koncu upora in po podpisu novega sporazuma »Treaty of Middle
Plantation« med staroselci in kolonialnimi oblastmi leta 1677, ki je potrdil suverenost
staroselcev pod zaščito kolonije Virginije (v imenu Mattaponov je sporazum podpisala
poglavarka – kraljica Pamurkeyjev Cockacoeske), je poglavarjev najstarejši sin Mahayough
preživele Mattapone pripeljal nazaj v rezervat (Mattaponi Tribe, 2013).
Mattaponi so se pokristjanili in sčasoma sprejeli uporabo angleščine. Kljub temu jih je
večina živela v revščini (Wood, 2006, str. 16).
Ob koncu 18. stoletja je Thomas Jefferson v svojem opisu Virginije popisal tudi življenje
staroselcev. Čeprav danes števili avtorji kritizirajo njegovo površnost, so njegovi zapisi
vendarle pomembni, saj so poleg ustne tradicije staroselcev skorajda edini vir, ki poroča o
življenju Mattaponov v 18. stoletju (Mooney, 1907, str. 142).
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Jefferson navaja, da se je med leti 1607 in 1669 število bojevnikov plemena Mattaponi
zmanjšalo s 30 na 20. Čeprav gre za 33-odstotni upad, je to malo v primerjavi z upadom, ki
ga navaja za bojevnike plemena Pamunkey (s 300 na 50) (Jefferson, 1785, str. 100).
V začetku 18. stoletja naj bi bilo štelo pleme Mattaponi le še štiri ali tri može in še ti naj bi
bili delno potomci Afro-Američanov. S prodajami naj bi se njihov rezervat skrčil na vsega
20 hektarjev. Nihče več naj tudi ne bi govoril mattaponskega narečja jezika powhatan
(Jefferson, 1785, str. 101).
James Mooney, ameriški etnolog, ki je konec 19. stoletja opravil številne študije
staroselcev na območju Virginije in je natančno preučil ustno tradicijo plemena
Mattaponi, je zavrnil Jeffersonovo demografsko podobo in trdil, da je bilo število
pripadnikov plemena v 18. stoletju večje, kot je navajal Jefferson in da so tedaj še obstajali
posamezniki, ki so poznali stari jezik (Mooney, 1907, str. 143).
V nadaljevanju Mooney na podlagi videza posameznikov predpostavlja različne prednike
pripadnikov plemena (Afričani, Evropejci, Indijanci). Staroselci naj bi to dojemali kot
grožnjo za svoj obstoj, saj bi v primeru, da bi med njimi prevladali posamezniki z večinskim
deležev afriških prednikov, ne le izgubili identiteto, ampak tudi pravni status v rasno
močno segregirani Virginiji 19. stoletja. Sami pripadniki plemena so se trudili ohranjati
»rasno čistost«. Rasna čistost je bila glavna skrb tudi sosednjih Pamunkeyjev in prav pri
teh je Mooney našel plemensko zakonodajo, ki je prepovedovala poroke med staroselci in
priseljenci iz Afrike (tako sužnji kakor svobodnimi posamezniki). Glede na politično
podrejenost Mattaponov Pamunkeyjem v 19. stoletju lahko zaključimo, da so tako
omejujočo poročno zakonodajo spoštovali tudi Mattaponi. Kako resna je bila ta zadeva,
Mooney nadalje tolmači s primeri iz tradicije Mattaponov in Pamunkeyjev, po kateri so bili
v preteklosti staroselci prisiljeni v odnose s sužnji za to, da bi bili otroci, spočeti iz teh
odnosov, označeni kot sužnji (Mooney, 1907, str. 145).
Na splošno so se v zaostrenih razmerah pred izbruhom državljanske vojne izvajali pritiski
na staroselce, predvsem zaradi splošno razširjenega prepričanja, da pripadniki plemena
Mattaponi niso več »čistokrvni«, ampak večinsko potomci afriških sužnjev. Številni belci v
resnici niso ločili med temnopoltimi in staroselci, kar je še krepilo njihove strahove
(Hauptman, 1995, str. 67).
Najbolj otipljiv razlog za strahove pripadnikov plemena Mattaponi je prineslo leto 1813, ko
je državni zbor Virginije sprejel sklep, ki je prisilil pleme Gingaskin (eno od jedrnih plemen
nekdanje konfederacije Powhatan), da je prodalo posesti svojega rezervata in se odselilo.
Sklep je bil sprejet na podlagi domneve, da zaradi številnih porok s temnopoltimi Virginijci
ne obstaja več »čista« staroselska rasa, torej ne obstaja več pravni subjekt, s katerim je
Virginija sklepala mirovne sporazume (Nerney, 2011).
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Po uporu sužnjev pod vodstvom Nata Turnerja leta 1831 so se odnosi belih Virginijcev do
staroselcev še poslabšali, saj so jih belci dojemali kot simpatizerje osvobojenih črncev in
grožnjo rasističnemu socialnemu sistemu. Naslednje leto je državni zbor tako prepovedal
pridige nebelih pridigarjev (Nat Turner je bil suženj in pridigar). Poleg tega so bili obtoženi
nebelopolti sojeni v procesih brez porote (Hauptman, 1995, str. 68).
Od tedaj dalje so morali vsi staroselci nositi s seboj certifikat, ki je potrjeval njihovo
svobodno rojstvo, vedno ko so zapustili rezervat (Rountree, 1990, str. 193).
Leta 1843 so beli domačini trdili, da so se pripadniki plemen Pamunkey in Mattaponi
poročali z osvobojenimi črnci, da zato več niso »čistokrvni Indijanci« in da torej nimajo več
pravice do svojih rezervatov. Beli domačini so na državni zbor Virginije naslovili peticijo z
zahtevo po odpraviti rezervata (pri tem je zanimivo, da med podpisniki ni bilo nikogar, ki bi
živel v neposredni bližini staroselcev). Čeprav peticija ni uspela (predvsem zaradi hitre in
določne mobilizacije staroselcev za zaščito svojih pravic) (Rountree, 1990, str. 195), je
povečala pritiske na staroselce in razkrila negative stereotipe, ki so med belci prevladovali
v odnosu do staroselcev (Rountree, 1990, str. 194). Problem so predstavljali beli ruralni
prebivalci, ki so bili »lačni« zemlje in so jim bili staroselci tuji. Na državnem nivoju je
prevladovala naklonjenost do ohranitve sporazumov s staroselci, če seveda ostanejo
staroselci čistokrvni in neproblematični. Vendar tega staroselci niso vedeli in ko so začele
krožiti govorice, da bo državni zbor rezervat razpustil, so se organizirali. Čeprav iz tega
obdobja nimamo veliko podatkov, ki se neposredno dotikajo Mattaponov, lahko vlečemo
vzporednice s sosednjimi in sorodnimi Pamunkeyji, ki so jim so bili Mattaponi še vedno
podrejeni. Svet Pamunkeyjev je poslal peticijo s prošnjo za nasvet guvernerju, vendar niso
dobili odgovora. Poleg tega so začeli izvajati lastno rasno politiko s ciljem povečati število
čistokrvnih staroselcev (v rezervat so vabili pripadnike drugih staroselskih ljudstev) na
območju rezervata (saj so se v predhodnih letih na območje rezervata priselili tako belci
kot svobodi črnci, pa tudi potomci mešanih zakonov) (Rountree, 1990, str. 193).
Pravni boj za dokazovanje kulturne in »krvne« identitete staroselcev v prvi polovici 19.
stoletja veliko pove o rasni družbi in segregaciji Virginije v tem obdobju, vendar pokaže
tudi, da so bili vodilni predstavniki plemen Mattaponi in Pamunkey v tistem obdobju
pismeni in izobraženi ljudje, ki so razumeli delovanje kolonialnega pravnega sistema
(Rountree, 1990, str. 196).
Rasne napetosti v letih pred izbruhom ameriške državljanske vojne in dejstvo, da večina
belih prebivalcev Virginije ni ločevala med staroselci in črnci, so bili razlog, da so
pripadniki obeh plemen poskušali ostati družbeno neopazni. Zato je težko določiti
demografsko podobo obeh plemen v tem obdobju (Rountree, 1990, str. 196).
Med državljansko vojno je ostala večina pripadnikov obeh plemen nevtralnih in zato niso
bili izpostavljeni visoki stopnji nasilja (Rountree, 1990, str. 198).
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Po vojni so staroselci skupaj s črnci dočakali emancipacijo, vendar so se kmalu znašli ujeti v
spopadu za oblast med črnsko in belsko populacijo Virginije. Leta 1866 je bil sprejet zakon,
ki je določal ključ za rasno klasifikacijo na podlagi prednikov. Ta zakon je prvič omenjal
staroselce ločeno od priseljencev iz Afrike, kar je spodbudilo distanciranje staroselcev od
črncev in posredno krepitev družbe segregacije, ki je bila odgovor poraženih belcev na
emancipacijo sužnjev (Rountree, 1990, str. 200).
Segregacija je prisilila staroselce k ustanovitvi najstarejše indijanske baptistične cerkve leta
1865. Na področju šolstva je postavila staroselce v situacijo, ko bi morali pošiljati otroke v
šole, namenjene temnopoltim. Ker pa bi to lahko ogrozilo pravni status staroselcev (izguba
prepoznavne identitete), so morali staroselci ustanoviti lastne šole. Pri tem jim krajevne
oblasti zaradi tradicionalnih stereotipov o staroselcih kot divjakih niso hotele pomagati
(Rountree, 1990, str. 200).

5.4 KULTURNA »RENESANSA« MATTAPONOV
Na prelomu stoletja je etnolog James Mooney obiskal rezervat Pamunkey, kjer so mu
staroselci povedali za in številna plemena nekdanje konfederacije Powhatan, med drugim
tudi za Mattapone (Rountree, 1990, str. 203).
Slika 2: Družina Mattaponov okoli leta 1900. Po oblekah sodeč je videti, kako močno so
asimilirani v ameriško družbo

Vir: Partridge (2016)
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Mooney je odkril, da so bili pripadniki plemena Mattaponi neprestano v stiku s svojimi
večjimi sosedi in sorodniki iz ljudstva Pamunkey. Število članov plemena naj bi znašalo
med 35 in 47 posameznikov (Rountree, 1990, str. 207).
Vprašanje o povezavi med Mattaponi in Pamunkeyji je begalo že Mooneyja, ki je
domneval, da je bilo pleme Mattaponi nekoč del Pamunkeyjev, čeprav danes pripadniki
Mattaponov radi zatrjujejo, da njihova samostojna zgodovina sega daleč v preteklost
(Rountree, 1990, str. 203). Glede tega Mooney navaja, da so Mattaponi politično odvisni
od poglavarstva Pamunkeyjev, saj sami nimajo ne poglavarja ne plemenskega sveta. Šteli
naj bil okoli 40 posameznikov in naj bi poleg svojega rezervata imeli še nekaj privatne
posesti na drugem bregu reke Mattaponi (Mooney, 1907, str. 148).
V tem obdobju so pripadniki plemena Mattaponi obiskovali tako šolo kot baptistično
cerkev Pamunkeyjev, in so bili prav kakor vsi pripadniki Pamunkey tudi vsi pismeni. Glavni
vir zaslužka so bili ribolov, kmetijstvo in pa gozdarstvo (Mooney, 1907, str. 146).
Zadnja oseba, ki naj bi razumela njihov jezik, naj bi bil Wiliam W. Weaver. Zaradi njegove
starosti Mooney ni imel priložnosti opraviti temeljitega izpraševanja. Wiliam W. Weaver je
umrl leta 1902 (Mooney, 1907, str. 146).
Večjo avtonomijo kot sosednji Pamunkeyji so Mattaponi dosegli šele v začetku 20. stoletju,
v času splošne kulturne renesanse virginijskih staroselcev. Največje zasluge za to gredo
poglavarju Georgeju F. "Thunderju Cloud" Custalowu. Custalow je bil rojen leta 1865 in se
je šolal (kot je bilo tedaj običajno) v osnovni šoli sosednjih Pamunkeyjev. Kakor njegovi
predniki je bil tudi sam po poklicu ribič. Imel je številno družino in dva od njegovih štirih
sinov sta postala poglavarja Mattaponov. Custalow je bil izvoljen za poglavarja
Mattaponov leta 1914, dvajset let po tem, ko je država Virginija ljudstvo uradno priznala
kot samostojno pleme (1894). Custalow je v naslednjih letih krepil identiteto Mattaponov
kot samostojnega plemena konfederacije Powhatan. Leta 1916 je pleme na pobudo
Custalowa ustanovilo lastno ribogojnico (Watkinson, 2014). Leta 1919 je bila zahvaljujoč
njegovemu delu ustanovljena prva šola za pripadnike Mattaponov (Sharon Indina school) z
eno učilnico (leta 1950 je zaradi upada števila otrok v rezervatu Pamunkey prišlo do
združitve šol obeh plemen v novo ustanovo »Mattaponi Indian School«). Šola ni bila na
območju rezervata, saj je služila tudi pripadnikom plemena gornjih Mattaponov, ki so živeli
v okrožju Kralja Viljema, vendar niso imeli svojega rezervata (o gornjih Mattaponih sledi
več pozneje). Šolo, ki je bila ukinjena leta 1965, ob koncu segregacije, je pomagala
organizirati in voditi Mollie Wade Holmes Adams, ena od najbolj znanih pripadnic
Mattaponov 20. stoletja. Spadala je v pleme gornjih Mattaponov in je bila poročena s
poglavarjem plemena. Prizadevala si je za ohranitev in oživitev tradicij Mattaponov v
obdobju, ko so se nadaljevali pritiski s strani večinskega prebivalstva in države uprave, da
bi staroselcem odvzeli njihov status, tako da bi dokazali, da staroselci niso več etnično
»čisti« (kakor so to poskušali že v preteklosti). Kot primer pritiskov je mogoče navesti, da
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je ga. Adams morala pridobiti dokument, na katerem je deset belih prebivalcev Virginije
potrjevalo, da je staroselka (Holmes Adams, 2016).
Custalow je v času svojega mandata bil boj z lokalnimi oblastmi, ki so poskušale obdavčiti
poslovanje znotraj rezervata. Custalow se je v tem boju večkrat obrnil na državnega
vrhovnega tožilca, ki je potem vedno potrdil odločbe, da je območje rezervata oproščeno
plačevanja vsakršnih davkov. Edina obveza je letno darovanje živil guvernerju, kakor je bilo
določeno v sporazumu leta 1658 (Watkinson, 2014).
V času prve svetovne vojne so Mattaponi pod vodstvom Custalowa uspeli uveljaviti
zakonska določila, po katerih je bilo pleme suverena entiteta pod zaščito Virginije in zato
ZDA niso mogle vpoklicati pripadnikov plemena za služenje vojske, saj pravno pripadniki
plemena niso bili državljani ZDA. Custalow je tudi začel voditi verske obrede in verouk leta
1922. Deset let pozneje so njegove napore formalizirali z ustanovitvijo mattaponske
indijanske baptistične cerkve (Watkinson, 2014).
Pritiski na staroselce v Virginiji pa so se v prvih desetletjih 20. nadaljevali. Virginjiski Biro
za statistiko pod vodstvom rasista in evgenika Walterja Ashbyja Pleckeryja je oblikoval
politiko »pravila ene kaplje«, kjer je bil vsak posameznik, za katerega je bilo znano, da je
delno potomec Afričanov, kategoriziran kot »črnec«. Ta politika je bila leta 1924
formalizirana z zakonom, ki je bil temelj za oblikovanje in okrepitev rasno razdeljene
družbe Virginije in za poznejšo uvedbo prisilne sterilizacije »družbeno nezaželenih
elementov«. Staroselci so bili po tem zakonu kategorizirani kot »črnci« (First People,
2016).
To je negativno vplivalo tudi na izobrazbo staroselcev, saj jim od tedaj dalje ni bilo več
dovoljeno obiskovati srednjih šol, namenjenih belemu prebivalstvu (uveljavitev zakona
»Racial Integrity Act«). Na srednje šole za temnopolte pa niso hoteli vpisovati svojih otrok,
saj bi s tem posredno priznali veljavnost Pleckeryjeve ideologije in rasizma. Za staroselce
so obstajale samo osnovne šole, zato so otroci staroselcev ostajali brez srednješolske
izobrazbe (Fiske, Part 2, 2014, str. 2).
Čeprav je bila ta politika v šestdesetih letih odpravljena, se njene posledice čutijo še
danes. Za federalno priznanje staroselskega ljudstva je namreč treba dokazati neprekinjen
obstoj ljudstva od leta 1900 dalje. Politika »izbrisa« kategorije staroselcev iz statističnih
dokumentov Virginije na zahtevo Walterja Ashbyja Pleckeryja je razlog, da pravno gledano
staroselci iz Virginije tega ne morejo dokazati. Zdaj sicer poskušajo lobirati v kongresu, da
bi v njihovem primeru naredil izjemo, vendar do zdaj še niso bili uspešni (Fiske, 2014, str.
2).
Poglavar Custalow je bil skupaj s poglavarjem Pamunkeyjev Georgom Majorjem Cookom
veliki nasprotnik politike Pleckeryja in v letih po sprejetju zakona o ohranitvi rasne
integritete je pravno izpodbijal trditev, da živijo v Virginiji samo potomci Evropejcev in
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Afričanov. Čeprav je bil njegov trud v veliki meri neuspešen, pa je Custalow razumel
pomen ohranjanja ideje o staroselcih v širši javnosti. Zato je začel podarjati samobitnost
Mattaponov v javnosti, tako na letnem darovanju dajatve guvernerju Virginije (da bi ljudje
videli razliko med Mattaponi in Pamunkeyji) kakor leta 1931. Takrat je izkoristil
praznovanje obletnice predaje Britancem pri Yorktownu med ameriško vojno za
neodvisnost, tako da so pripadniki plemena uprizorili svoje bojne in tradicionalne plese
(Watkinson, 2014).
Po letu 1959 se je začel proces desegregacije. V naslednjih desetih letih so oblasti Virginije
počasi odstranile vse rasistične zakonske določbe. Vrhovno sodišče ZDA je leta 1967
razveljavilo rasno zakonodajo Virginije, leta 1997 pa je guverner države poenostavil proces
popravljana etnične kategorije na rojstnih listih (Fiske, Part 2, 2014, str. 3).
Šestdeseta leta so bila obdobje intenzivnega boja za civilne pravice manjšin tudi v Virginiji.
Staroselci so začeli lobirati za pridobitev federalnega in državnega priznanja. Zvezna država
Virginija je do leta 1989 priznala osem plemen, do leta 2010 pa še tri. Razen Mattaponov
in Pamunkeyjev so vsa ostala plemena brez rezervata, vendar so uspela ohraniti svojo
kulturo še 400 let po priselitve Evropejcev.
Z razvojem staroselskega aktivizma v ZDA se je med Mattaponi in virginijskimi staroselci na
splošno uveljavila želja po pridobitvi federalnega priznanja statusa staroselskega ljudstva.
V naslednjem poglavju si bomo na kratko ogledali razloge za to in pot do federalnega
priznanja plemena Pamunkey, ki je trenutno edino federalno priznano staroselsko ljudstvo
Virginije.
Slika 3: Poglavar Mark Custalow poklanja guvernerju Virginije ulov, kakor je bilo dogovorjeno
daljnega leta 1646

Vir: Richmond Time Dispatch (2011)
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5.5 BOJ ZA FEDERALNO PRIZNANJE
Federalna vlada ZDA danes priznava status samostojne staroselske skupnosti 566
staroselskim skupnostim. Vlada ZDA jim priznava pravico do samoupravljanja in pomoč pri
tem procesu. Te skupnosti imajo zakonodajno, sodno in upravno avtonomijo. Omejitve
njihove avtonomije so enake omejitvam zveznih držav. Staroselskim skupnostim ta položaj
omogoča lažje odstopanje do federalnih sredstev, namenjenih staroselcem (v primeru
virginijskih staroselcev jih odsotnost federalnega priznavanja omejuje pri črpanju
federalne pomoči Biroja za indijanske zadeve 10–12 milijonov dolarjev letno) (Federal
Recognition, 2016), večjo avtonomijo in kulturni razvoj in večjo medijsko prepoznavnost.
Poleg tega so take skupnosti oziroma rezervati bolje zaščiteni pred vplivi lokalnih interesov,
saj vlade posameznih zveznih držav ne smejo posegati v njihovo notranjo politiko
(American Indians, Alaska Natives, 2005).
Posredna posledica take federalne zaščite za priznana staroselska ljudstva je razmah
igralništva na ozemljih staroselskih rezervatov. Danes je igralništvo eden največjih virov
dohodkov za staroselske skupnosti, a je tudi eden največjih razlogov za spore in
nesporazume med staroselci v rezervatih in njihovimi sosedi.
Pamunkeyji in Mattaponi so v osemdesetih letih nastopili skupaj (zaradi stroškov procesa)
v svoji zahtevi po federalnem priznanju. Da bi zadostili kriterijem priznanja, so morali
dokumentirati obstoj skupnosti neprekinjeno za več kot sto let nazaj. Vendar je bila to
samo ena do ovir. Predstavniki Pamunkeyjev so nadaljevali pravni boj za priznanje in bili v
novem 21. stoletju soočeni z nasprotovanjem Zveze črnskih kongresnikov. Razlog je bil
zgodovinski, saj so Pamunkeyji ob koncu devetnajstega stoletja v želji, da bi ohranili svoj
pravni statusi v odnosu do virginijskih oblasti, sprejeli rasistično ženitveno politiko. S tem
so si zagotovili pravno zaščito v času institucionaliziranega rasizma v Virginiji, vendar so ta
sporni zakon Pamunkeyji ukinili šele leta 2012 (Federal Recognition, 2016).
Večjo opozicijo je predstavljalo igralniško podjetje MGM, ki ima v sosednji državi Maryland
svojo igralnico. Predstavniki podjetja so se bali, da bodo Pamunkeyji po zgledu številnih
drugi staroselskih skupnosti izkoristili federalni status za postavitev lastne igralnice. V
resnici je Washinton Post leta 2015 objavil vest, da se poglavar Pamunekeyjev in člani
sveta starešin pogajajo s podjetjem za razvoj igralništva (Federal Recognition, 2016).
Federalno priznanje so ovirali tudi predstavniki lastnikov bencinskih črpalk, trgovin z
alkoholom in drugimi visoko obdavčenimi artikli zaradi strahu pred konkurenco (Federal
Recognition, 2016).
Kljub vsemu je drugega julija 2015 kongres vendarle priznal Pamunkeyjem federalni status,
za katerega so se borili več kot trideset let (Gray, 2015).
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Vendar so se oktobra istega leta pripadniki neprofitne organizacije »Stand up for
California«, ki se bori za omejitev igralništva na ozemlju staroselskih rezervatov, pritožilo
na podelitev priznanja Pamunkeyjem. Biro za indijanske zadeve je pritožbo preučil in jo v
začetku 2016 zavrnil ter potrdil novo pridobljeni status skupnosti Pamunekeyjev. Kljub
temu je bilo pleme Pamunkey oškodovano, saj v času, ko je Biro preučeval pritožbo,
predstavniki skupnosti niso imeli dostopa do federalnih sredstev (Gray, 2015).
Federalno priznanje plemena Pamunkeyjev je postavilo skupnost glede vseh teh vprašanj v
veliko boljši položaj od sosednjih Mattaponov, saj imajo zdaj predstavniki Pamunkeyjev
veliko boljše pogajalsko izhodišče. Zato ne preseneča, da si želijo tudi Mattaponi v
prihodnje doseči podobno. Vprašanje, ali bodo pri tem uspešni, ostaja odprto, saj je za to
potrebno glasovanje v kongresu ZDA, kjer je podoben predlog zakona leta 2011 že doživel
neuspeh, čeprav virginijske oblasti podpirajo federalno priznanje (Recogniton, 2008).
Zakonski predlog, ki ga je predlagal demokratski senator iz Virginije, naj bi podelil
federalni status šestim virginijskim staroselskim skupnostim (Indian Tribes of Virginia,
2011).
Velika ovira je tudi med belci razširjeni strah, da bodo staroselci s pridobljenim federalnim
priznanjem lahko po zgledu drugih staroselskih skupnosti odprli igralnice v Virginiji. To je
razlog, da se priznanje blokira, čeprav predstavniki vseh plemen nekdanje konfederacije
Powhatan in ne samo Mattaponi obljubljajo, da tega ne bodo storili (Fiske, Part 2, 2014,
str. 2).
Na primeru procesa federalnega priznanja plemena Pamunkeyjev in ob upoštevanju
zgodovine Mattaponov lahko hitro prepoznamo ovire, ki so na poti njihovemu
federalnemu priznanju. Morda tukaj še enkrat poudarimo samo dejstvo, da je iz
etnoloških raziskav konec 19. stoletja moč ugotoviti, da Mattaponi niso imeli ves čas
svojega obstoja samostojne plemenske ureditve in so bili pravno in politično odvisni od
močnejših Pamunkeyjev.

5.6 RIBOLOV
Odsotnost priznanja pa ima poleg nedostopnosti federalnih sredstev še eno negativno
posledico za Mattapone. Gre za upravljanje z ribjo populacijo v reki Mattaponi in s pravico
plemena do ribolova. Kot smo lahko videli v zgodovinski analizi, je bil ribolov v preteklosti
eden glavnih virov preživetja za pripadnike Mattaponov. Ta tradicija se danes nadaljuje v
okviru ribogojnice, ki deluje na ozemlju rezervata. In prav odsotnost federalnega priznanja
je omogočilo virginijskim oblastem vmešavanje v delovanje plemena na tem področju.
Tako so virginijske oblasti v želji po zaščiti ribje populacije sledi v rekah povsod po državi
uveljavile moratorij na ribolov. Pri tem se je postavilo vprašanje, ali je obvezujoč tudi za
pripadnike plemen Pamunkey in Mattaponi. Pripadniki staroselcev so neodtujljive pravice
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neomejenega ribolova (namenjene preživetju) utemeljevali z enim temeljnih členov
mirovnega sporazuma med Virginijo in konfederacijo Powhatan iz leta 1677 (Schilling,
2014).
Na drugi strani je državni tožilec leta 2013 izdal mnenje, da se morajo tudi staroselci
podrediti naravovarstvenim direktivam virginijske vlade glede lova na sledi, medtem ko je
okrožni tožilec za grofijo Kralja Vilijema izjavil, da imajo staroselci pravico do neomejenega
ribolova na druge ribje vrste, ki jih prav tako vzrejajo v ribogojnicah tako Mattaponi kot
Pamunkeyji, namreč ameriškega shreda (Middleton, 2014).
Na kompleksnost in neurejenost pravne situacije glede ribolova opozarja tudi predstavnik
Atlantic States Marine Fisheries Commission, ki pravi, da je veliko sivih con. Tako recimo
problematizira vprašanje staroselske prodaje rib, saj se sprašuje, kako rešiti vprašanja, ki
jih tristo in več let stari sporazumi enostavno niso mogli urejevati. Ne nazadnje se
postavlja tudi vprašanje kontrole in delovanja ribogojnic (Middleton, 2014).
Nedavno federalno priznanje je pleme Pamunkey in njihove predstavnike glede vseh teh
vprašanj postavilo v veliko boljši položaj od sosednjih Mattaponov, saj se zdaj lahko
predstavniki Pamunkeyjev pogajajo z virginijskimi oblastmi kot enakovredni sogovornik.
Zato ne preseneča, da si želijo v prihodnje tudi Mattaponi doseči podoben status. Ali bodo
pri tem uspešni, ostaja odprto, saj je za to potrebno glasovanje v kongresu ZDA, kjer je
podoben predlog zakona leta 2011 že doživel neuspeh, čeprav virginijske oblasti podpirajo
federalno priznanje (Recogniton, 2008). Predlog, ki ga je predlagal demokratski senator iz
Virginije, naj bi podelil federalni status šestim virginijskim staroselskim skupnostim (Indian
Tribes of Virginia, 2011).
Velika ovira je tudi razširjen strah med belci, da bodo staroselci s pridobljenim federalnim
priznanjem po zgledu drugih staroselskih skupnosti lahko odprli igralnice v Virginiji. To je
razlog, da se priznanje blokira, čeprav predstavniki vseh plemen nekdanje konfederacije
Powhatan in ne samo Mattaponi obljubljajo, da tega ne bodo storili (Fiske, Part 2, 2014,
str. 2).

5.7 GORNJI MATTAPONI
Pleme Gornji Mattaponi se v literaturi prvič pojavi leta 1921. Zgodovina plemena je
zanimiva, saj lahko z njihovim preučevanjem odkrijemo splošna pravila etnogeneze neke
skupnosti. Začetki plemena segajo v drugo polovico 17. stoletja, ko so evropski priseljenci
predstavnike plemena Mattaponi prisilno omejili na dva rezervata. Eden na bregu reke
Mattaponi obstaja še danes, drugi je bil v bližini Passaunkacka, namenjen je bil tako
pripadnikom Mattaponi kot plemenu Chickahominy (ki je bilo prav tako član konfederacije
Powatan). V naslednjih stoletjih je zaradi odseljevanja staroselcev drugam in poročanja s
afriškimi priseljenci vlada Virginije ocenila, da v rezervatu ni več »čistokrvnih« staroselcev
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in ga je zato leta 1718 dokončno odpravila. Staroselci, ki so ostali na kraju zdaj bivšega
rezervata, so se reorganizirali v novo etnično skupnost Gornjih Mattaponov. Skupnost se je
skoncentrirala okoli naselja Adamstown in večina staroselcev je privzela priimek Adams,
verjetno na čast zadnjemu britanskemu prevajalcu, ki je sodeloval s staroselci tudi po
ukinitvi plačane funkcije tolmača leta 1726. V tem času je bila skupnost omenjena kot
skupina (»band«) Adamstown plemena Mattaponi. Leta 1850 je bilo v okolici Adamstowna
naštetih vsaj deset staroselskih družin (Wood, 2006, str. 34).
V tem času je bila večina članov plemena pokristjanjenih. Obiskovali so bogoslužje v
rezervatih Pamunekyjev in Mattaponijev in tako ohranjali vezi s sorodnimi staroselci.
Konec 19. stoletja je pleme prvič zahtevalo od lokalnih oblasti sredstva za ustanovitev
lastne šole. Leta 1919 so jo postavili; namenjena je bila tudi pripadnikom plemena
Mattaponi.
V dvajsetih letih so se Gornji Mattaponi srečevali z istimi rasističnimi pritiski kot ostali
staroselci Virginije. Na pritiske so se odzivali podobno kot ostali staroselci; z ohranjanjem
»etnične čistosti«. Poročanje izven skupnosti je bilo omejeno predvsem na člane sorodnih
plemen Mattaponi in Pamunkey ter ostalih pripadnikov plemen konfederacije Powhatan.
Pri tem so se čedalje močneje prizadevali za to, da bi Virginija priznala njihov status
staroselcev. Med posamezniki, ki so največ prispevali k temu, gre omeniti Mollie Wade
Holmes Adams, o kateri smo že govorili v okviru ustanavljanja »Sharon Indian School«
(Watkinson, 2014). To jim je, skupaj s še štirimi drugimi plemeni, uspelo 25. marca leta
1983. Še vedno pa se borijo za priznanje na federalni ravni (Upper Mattaponi, 2016).
Danes imajo pripadniki plemena Gornji Mattaponi svoj kulturni center v bližini kraja
Aylett’s landing na območju 13 ha zemlje, ki so jo kupili (About The Upper Mattaponi,
2016).
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6

ZAKLJUČEK

Pravno-politični odnosi med staroselskimi skupnostmi, različnimi nivoji in vejami oblasti
ZDA so se spreminjali. V preteklosti so bili glavni vir nesporazumov in tragedij v odnosih
med staroselci in individualistično ameriško družbo medsebojno nepoznavanje in
(predvsem zaradi vojaške premoči ZDA) nerazumevanje delovanja kolektivnih kultur
staroselcev. Šele ko je ameriška širša javnost sprejela kulturno drugačnost staroselskih
skupnosti, se je tudi pritisk po njihovem razbitju in individualizaciji zmanjšal.
Vendar so bile tedaj staroselske kulture že močno preoblikovane in danes odražajo
dualnost svojega izvora. Tako v številnih staroselskih skupnostih obstaja dvojni sodni
sistem. Eden temelji na staroselski tradicionalni pravni kulturi, drugi pa na ameriškem
pravnem sistemu Pecos (2005).
V uvodnem delu sem postavila dve hipotezi, ki ju bom sedaj preverila.
H1: Pravno-politični odnosi med ameriškimi staroselci in vlado ZDA so kompleksni in jih je
mogoče razumeti samo ob upoštevanju specifične zgodovine odnosa med federalno vlado
in vlado zvezne države na eni strani ter predstavniki izbrane skupine staroselcev na drugi.
V zaključku lahko to hipotezo potrdim. Kot smo videli na primeru Mattaponov, Čerokijev,
Navajov in Siouxov, so staroselske skupnosti lahko v istem času gojile diametralno
nasproten odnos do družbe ZDA in so zato uživale tudi drugačni pravni položaj. Če so tako
voditelji Čerokijev okoli leta 1900 razmišljali o oblikovanju indijanske zvezne države
Oklahome in so Navajo zaradi naravnogeografskih danosti lahko ohranjali stabilno
tradicionalno gospodarstvo v mejah rezervata, Siouxi niso bili sposobni ohranjati
tradicionalnega načina življenja, nov – vsiljen od ZDA pa je spodkopaval bistvo njihove
narodne identitete. Posebno usodo so pri tem imeli Mattaponi, ki so okoli leta 1900 razvili
močno rasno identiteto kot odgovor na pritiske okolja, čeravno je bila rasna diskriminacija
še v 18. stoletju zanje povsem tuja.
H2: Mattaponi so s tem, ko so sprejeli »ameriško« interpretacijo prava, dobili možnost –
paradoksno – ohraniti svojo lastno interpretacijo prava, ki je v tem primeru postala hibrid
staroselskih in ameriških prvin. Tudi to hipotezo lahko v celoti potrdim. Iz orisa zgodovine
Mattaponov je jasno, da so plemenski predstavniki ohranjali svojo samobitnost predvsem
na mirovnih sporazumih, ki so jim jih vsilili evropski priseljenci. S tem so izkoriščali pravni
sistem Virginije sebi v prid. Vendar so morali, če so želeli ohraniti svoj rezervat in s tem
lastno identiteto, biti pripravljeni sprejeti staroselcem tujo rasistično kulturo in zakonodajo
»bele« Virginije. S tem, ko so se namreč distancirali od temnopoltih Virginijcev, so se
vedno znova in kljub pritiskom po asimilaciji jasno profilirali v družbi Virginije kot
staroselci in tako potrjevali veljavnost sporazumov z virginijskimi oblastmi.
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Danes, ko se je v javnosti ZDA utrdila ideja o toleranci do kulturne različnosti, se pojavlja
želja po ponovni študiji staroselskih kultur s poudarkom na izkušnjah staroselcev. To je
velika priložnost za nadaljnjo emancipacijo in razvoj staroselskih skupnosti. In na to
priložnost so staroselske skupnosti bolje pripravljene kot kadar koli prej v preteklosti, saj
so danes (bolj ali manj) ponotranjile pravno-politični sistem ZDA in si tem zagotovile boljše
možnosti za – paradoksalno – ohranitev lastnih kultur.
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