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Irokeesit ovat eräs tunnetuimmista itäisen Pohjois-
Amerikan intiaaniryhmistä. Sana irokeesi (engl. 
Iroquois) tulee ojibway-intiaanien sanasta iragu, 
joka tarkoittaa suuria käärmeitä. Irokeesien oma 
nimitys on haudenosaunee, joka tarkoittaa ”pit-

kätalon kansaa”. Irokeesilaisia kieliä puhuvia intiaani-
ryhmiä asui eurooppalaisvalloituksen alkuaikoina ny-
kyisestä Etelä-Carolinasta St. Lawrencejoelle ulottuvalla 
laajalla alueella.3 

Irokeesilaisia ryhmiä oli monta, mutta yleensä iro-
keeseiksi kutsutaan onondagoja, oneidoja, cayugoja, 
mohawkeja, senecoja ja tuscaroria, jotka yhdessä muo-
dostivat Irokeesiliiton. Joidenkin tutkijoiden mukaan 
liitto syntyi jo ennen valkoisten tuloa alueelle 1400-lu-
vulla, toisten mielestä se perustettiin vastaamaan val-
koisten aiheuttamaan paineeseen. Joka tapauksessa nämä 
irokeesikansat lopettivat keskinäiset riitansa ja liittou-
tuivat rauhan puolesta. Todellisuudessa Irokeesiliitto oli 
sotaisa ja valloitushaluinen yhteisö, joka rakensi omaa 
imperiumiaan Suurten järvien alueella 1600- ja 1700-lu-
vuilla.4

Irokeesiliiton kansoista onondagat, ”suuren tulen var-
tijat”, asuivat liiton alueen keskellä nykyisen New Yorkin 
osavaltion pohjoisosissa. Heistä itään asuivat oneidat ja 
itäisimpänä ”itäisen oven vartijat”, mohawkit. Ononda-
gojen länsipuolella asuivat cayugat ja vielä lännempänä 
senecat. Tuscarorat asuivat alun perin Pohjois-Caroli-
nassa, mutta brittisiirtolaiset ajoivat heidät mailtaan. He 
muuttivat pohjoiseen, missä oneidat adoptoivat heidät 
vuonna 1722, ja näin Irokeesiliitosta tuli ”kuuden kan-
sakunnan liitto”.5 

Onondagat olivat Irokeesiliiton tärkein ja tunnetuin 
kansa. Onondagojen merkityksen sanotaan muodos-
tuneen suureksi sen vuoksi, että ensimmäisten joukossa 
valittu sachem Tadodaho oli erittäin vaikutusvaltainen. 
Hän vastusti liiton muodostamista, mutta taipui lopulta, 
ja hänestä tuli irokeesien vahvin johtaja.6

Irokeesien perimätiedon mukaan Suuren Hengen 
edustaja Deganawidah toi irokeeseille wampum-vyön, 
josta tuli liiton ”peruskirja”7. Deganawidahin kanssa 

liiton rauhanviestiä välitti mohawkien päällikkö Hayo-
wentha eli Hiawatha. He neuvottelivat vuosia irokeesien 
keskinäisen sodankäynnin lopettamiseksi. Heidän sano-
mansa tuli tunnetuksi nimellä Suuri rauhan laki (Gay-
anashagowa; the Great Law of Peace), ja Deganawidah 
tunnetaan myös nimellä Rauhantekijä (Peacemaker). 
Rauhan myötä sotakirves haudattiin pyhän valkomännyn 
juurelle. Puun viisi juurta kuvastavat irokeesien viittä 
kansaa. Tämä on yhä irokeesien liiton symboli, ja sa-
nonta sotakirveen hautaamisesta lienee peräisin Irokeesi-
liiton synnystä.8 

Irokeesit olivat metsästäjiä ja maanviljelijöitä, jotka 
asuivat melko pysyvissä kylissä. Kylien ympärillä oli 
yleensä paaluvarustus. Samanlaisia paaluvarustuksia oli 
muillakin alueen intiaaneilla, ja Yhdysvaltain armeija 
käytti samaa rakennetta linnakkeidensa suojana vielä 
1800-luvun lopun tasankointiaanisodissa.

Irokeesit asuivat ohuista puista, oksista ja tuohesta 
rakennetuissa pitkätaloissa, jotka olivat noin 8 metriä 
leveitä ja 15–30 metriä pitkiä. Jokaisella ydinperheellä 
oli talossa oma tulisijansa, ja naapuriperhe asui heidän 
vieressään omalla alueellaan. Kaikki perheet olivat sukua 
keskenään. Näin klaani (suku) ja perhe olivat yhteisön 
tärkeimmät perusyksiköt, jotka yhdistivät koko Irokeesi-
liittoa.

Maanviljely oli irokeeseille vähintään yhtä tärkeä 
elinkeino kuin metsästys ja kalastus. Naiset kasvattivat 
maissia, papuja, kurpitsoja ja tupakkaa. Lisäksi he keräi-
livät marjoja. Miehet metsästivät ja kalastivat. Maissi, 
pavut ja kurpitsat, joita tunnettiin useita lajeja, olivat iro-
keeseille jo taruissa annettuja lahjoja. Nämä kolme tär-
keintä hyötykasvia tunnettiin nimellä Kolme siskoa, ja 
niillä oli erityisen merkittävä rooli myös uskonnollisessa 
elämässä. Syksyisin vietettiin sadonkorjuun juhlaa, ke-
väisin istutuksen juhlaa ja kesäisin kypsyvän sadon juhlaa. 
Monet muutkin seremoniat liittyivät vuodenaikoihin, ja 
esimerkiksi kesä oli lääkeseremonioiden ja -seurojen aikaa. 
Sydäntalvella kokoonnuttiin uuden vuoden kunniaksi pi-
dettäviin seremonioihin. Tuolloin puhdistauduttiin henki-
sesti ja fyysisesti. Se oli eräänlainen uusi alku, aivan kuten 
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Yhdysvaltain federalismi, 
perustuslaki ja Irokeesiliitto
Vuonna 1754 Benjamin Franklin esitti New Yorkin Albanyssa pidetyssä konferenssissa, 
että Britannian 13 amerikkalaista siirtokuntaa pitäisi järjestää irokeesien mallin mukaan 
liittovaltioksi1. Britannian kuningas Yrjö II ei hyväksynyt ehdotusta, sillä liittovaltiomalli 
olisi antanut liikaa valtaa siirtokunnille. Kun Yhdysvallat vuonna 1783 irtosi emämaasta, 
entiset siirtokunnat päättivät federalistisesta valtiomuodosta.2 Keitä sitten olivat irokeesit, 
joilta Franklin halusi ottaa mallia? Vaikuttivatko he todella Yhdysvaltain valtiomuotoon?
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luonto heräsi kohti uutta kevättä. Vuodenajat vaikuttivat 
käytännön elämäänkin. Suuret metsästysretket ajoitettiin 
myöhäissyksylle siten, että miesten, toisinaan kokonaisten 
perheiden, poissaolo ei vaikeuttanut viljelyä tai sadonkor-
juuta. Vaikka viljely oli pääasiassa naisten tehtävä, mies-
tenkin panosta tarvittiin.9

Käytännön federalismia
Irokeesit omaksuivat yhteisen poliittisen järjestelmän. 
Kussakin kylässä oli kyläneuvosto, joka ratkoi paikallisia 
asioita. Koko kansan tai heimon asioita hoiti heimoneu-
vosto. Se kokoontui yleensä kunkin kansan suurimmassa 
kylässä. Kansojen yhteiselimenä oli 50 johtajan eli sa-
chemin muodostama liittoneuvosto.10

Irokeesiliiton organisaatio ja säännöt olivat pyhiä, 
joten ihmiset eivät voineet niitä muuttaa.  Kun englanti-
laiset siirtokuntalaiset 1710–1720 ajoivat tuscarorat poh-
joiseen ja heidät otettiin liittoon, ei sen rakennetta muu-
tettu, vaan oneidat adoptoivat tuscarorat. Koska Suuri 
Henki oli luonut Irokeesiliiton viiden kansakunnan lii-
toksi, se myös pysyi sellaisena.

Klaanit ja sukulinjat olivat sekä kansojen että Irokee-
siliiton tärkeimmät poliittiset yksiköt. Irokeesien perimä-
tiedon mukaan klaanit olivat perua jo Deganawidahilta, 
joka kokosi ympärilleen 50 miestä ja osoitti kullekin 
klaanin sen mukaan, minkä eläimen sattui näkemään. 
Niinpä irokeesien klaaneja ovat muun muassa Karhu, 

Susi, Kilpikonna ja Haukka. Irokeesien yhteisö on mat-
rilineaalinen, eli sukulinja luetaan äidin puolelta. Jos esi-
merkiksi cayugojen Karhu-klaaniin kuuluva mies menee 
naimisiin senecojen Susi-klaanin naisen kanssa, heidän 
jälkeläisensä kuuluvat senecojen Susi-klaaniin. Heimoilla 
on vaihteleva määrä klaaneja, mutta kaikilla on esimer-
kiksi Karhu-, Susi- ja Kilpikonna-klaanit. Klaanit ovat 
irokeesien yhteisöä yhdistävä tekijä. Ne yhdistävät sekä 
koko kansaa että yksittäisiä heimoja ja perheitä. Perintei-
sesti klaani oli nimenomaan ryhmä ihmisiä, jossa kaikki 
olivat sukua keskenään. Niinpä esimerkiksi klaanin si-
säiset avioliitot olivat kiellettyjä. 

Klaaniäiti oli ryhmän vanhin nainen, ja hänen teh-
tävänsä oli elinikäinen. Hänen seuraajakseen valittiin 
yleensä hänen sisarensa tai tyttärensä ikäjärjestyksessä. 
Klaaniäidin tehtävä oli huolehtia klaanin hyvinvoinnista 
ja muun muassa järjestää avioliitot. Klaanin johdossa oli 
Klaaniäidin valitsema mies, sachem tai hoyaneh. Klaaniäiti 
saattoi erottaa sachemin, mikäli katsoi tämän toiminnan 
olevan johtajan arvolle sopimatonta. Yleensä sachemin 
tehtävä oli kuitenkin elinikäinen, ja kun sachem kuoli, 
hänen seuraajansa otti käyttöön hänen nimensä. Näin 
miehet vaihtuivat, mutta sachemien nimet säilyivät vuo-
sisatoja. Klaanit jakautuivat pienemmiksi yksiköiksi, joita 
kutsutaan vastakkaisryhmiksi. Nämä niin sanoituista laa-
jentumaperheestä (ydinperhe sekä lähisukulaiset) koos-
tuvat ryhmät hoitivat omia puutarhojaan, ja kullakin oli 
oma metsästysalueensa.

”Klaanit ja sukulinjat olivat 
sekä intiaanikansojen että 
Irokeesiliiton tärkeimmät 
poliittiset yksiköt.”
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Irokeesiliiton perustamiseen oli osallistunut 50 suku-
linjaa, ja sachemit valittiin näistä suvuista kansoittain. Ne 
sukulinjat, jotka olivat boikotoineet perustamiskokousta 
tai vastustaneet liiton muodostamista, eivät saaneet liitto-
päälliköitä suvuistaan.

Irokeesien heimoneuvostossa kullakin heimolla oli 
tietty määrä sachemeja: senecoilla kahdeksan, cayugoilla 
kymmenen, ononodagoilla 14 ja oneidoilla ja mohaw-
keilla kummallakin yhdeksän. Liittoon vuonna 1722 
liittyneillä tuscarorilla oli oikeus osallistua kokouksiin, 
mutta heillä ei ollut äänioikeutta.

Naiset osallistuivat heimoneuvoston kokouksiin. 
Heillä oli oikeus puhua, mutta yleensä he olivat tarkkai-
lijoita. Heidän tehtävänään oli valvoa, että miehet tekivät 
oikeita päätöksiä. Kokousten kulku oli hyvin seremonial-
linen, ja puheet olivat usein pitkiä ja täynnä symbo-
liikkaa. Kokousten kulku tallennettiin wampum-vöihin.

Vaikka eri heimoilla oli kokouksessa eri määrä edus-
tajia, kullakin heimolla oli vain yksi ääni. Kaikilla tasoilla 
päätöksiin vaadittiin yksimielisyys. Sukujen oli ensin 
oltava keskenään yksimielisiä, ja päätös välitettiin klaa-
nitasolle, jossa eri klaanien oli jälleen päästävä yksimieli-
syyteen. Sama koski liittotasoa. Tässä mielessä irokeesien 
liitto oli varsin demokraattisesti organisoitu, vaikka pi-
kemminkin oli kyse konsensushakuisuudesta. Irokeesi-
liitto ei äänestänyt ”yksi mies, yksi ääni” -periaatteella, 
vaan keskusteluja käytiin, kunnes todellinen yksimie-
lisyys saavutettiin. Käytännössä päätöksistä keskusteltiin 
ensin klaanitasolla, sitten heimotasolla ja vasta lopuksi 
liittoneuvoston tasolla. Joka tasolla saavutettu päätös 
vietiin ryhmän yhteisenä päätöksenä korkeammalle ta-
solle.11

Konsensushakuinen politiikka oli yleistä monien 
Pohjois-Amerikan intiaanien piirissä. Jos joku ei yrityk-
sistä huolimatta voinut tyytyä päätökseen, hän yleensä 
muutti perheineen ja kannattajineen muualle ja perusti 
oman heimon. Intiaaniyhteisöjen pienuuden syy voi olla 
tällaisessa poliittisessa käytännössä. Eurooppalaisten val-
tioiden ja Kanadan sekä Yhdysvaltain käyttämä ”hajota- 
ja hallitse” -taktiikka oli helppoa ja tuloksellista, koska 
intiaanit olivat jo hajaantuneita poliittisen järjestelmänsä 
vuoksi. Myös Thomas Jefferson totesi vuonna 1787 poh-
tiessaan erilaisten ihmisyhteisöjen hallintomuotoja, että 
intiaaniyhteisöjen järjestelmä (jossa ei ole varsinaista hal-
lintokoneistoa) saattaa olla paras, mutta hän ei uskonut 
sen olevan ”vakaa suuremman populaation ollessa ky-
seessä”12. Toisaalta esimerkiksi John Adams totesi, että in-
tiaaniyhteisöissä ”valta kuuluu kansalle” ja niissä ”yksilö 
on todella vapaa”13. Nämä ajatukset ovat keskeisiä myös 
Yhdysvaltalaisessa ajattelussa ja perustuslaissa.

Irokeesit eurooppalaisten ja  
amerikkalaisten välissä
Irokeesiliiton kaltaisia ja suurempiakin liittoja esiintyi eri 
puolilla Pohjois-Amerikkaa varsinkin eurooppalaisval-
loituksen alkuaikoina. Virginian ensimmäiset valkoiset 
kohtasivat 1600-luvulla alueellaan powhatanien laajan 

liiton. Uudessa Englannissa vaikutti samoihin aikoihin 
pequotien liittokunta, ja 1700-luvulla Pontiac kokosi 
merkittävän liiton valkoisia vastaan Suurten järvien  
alueella. Aivan 1800-luvun alussa Tecumseh loi laajan  
intiaaniliittouman shawneiden ympärille, ja vuosisadan 
lopulla siouxien ja cheyennien liitto aiheutti Yhdys-
valtain armeijalle ongelmia Suurilla tasangoilla. Uudessa 
Meksikossa on 1600-luvulta alkaen toiminut kaikkien 
pueblojen neuvosto.14

Irokeesiliitosta on kuitenkin kirjoitettu eniten. Yh-
dysvaltalainen New Yorkin kuvernööri DeWitt Clinton 
kutsui irokeesejä vuonna 1811 pitämässään puheessa 
”Uuden maailman roomalaisiksi”15. Mikään muu intiaa-
niryhmä itäisessä Pohjois-Amerikassa tuskin on vaikut-
tanut niin paljon eurooppalaisten siirtolaisten elämään 
kuin Irokeesiliitto. Irokeesiliiton poliittinen ja sotilaal-
linen merkitys korostui jo 1600-luvun ns. majavasodissa 
(Beaver Wars), mutta etenkin 1750-luvulla alkaneissa 
sodissa, jotka huipentuivat Yhdysvaltain vallanku- 
moukseen. Intiaanien kanssa käydyistä neuvotteluista 
eurooppalaiset omaksuivat joitakin tapoja ja erityisesti 
niihin liittyviä metaforia. Myös esimerkiksi vuoden 1787 
Perustuslakikonventissa käytetty kieli noudatti irokee-
seilta omaksuttuja piirteitä. Tähän tosin saattoi vaikuttaa 
se, että paikalle oli kutsuttu kuusi irokeesien päällikköä.16

Vaikka irokeesit sopivat ylläpitävänsä rauhan omien 
heimojensa kesken, sotaa muita intiaanikansoja vastaan 
käytiin säännöllisesti. Tunnetuin lienee irokeesien hu-
roneja vastaan 1600-luvun puolivälissä käymä kamp-
pailu, joka johti huronien lähes täydelliseen tuhoon. So-
dankäynti oli luonnollinen osa irokeesien yhteiskuntaa. 
Sodalla oli kaksi tavoitetta. Irokeesit pyrkivät valloit-
tamaan alueita, mutta tärkeämpää oli vankien hankki-
minen. Irokeeseilla oli nimittäin tapana adoptoida osa 
vangeistaan. Näin he korvasivat uusilla jäsenillä omat 
tappionsa. Adoptoitu henkilö sai täydet oikeudet irokee-
siyhteisössä.

Erinomaisen kuvauksen vankien adoptoinnista 
tarjoaa ranskalaissyntyinen turkismetsästäjä Pierre (Peter) 
Esprit Radisson, jonka irokeesit vangitsivat hänen ol-
lessaan 16-vuotias vuonna 1652. Radisson vietiin 
muiden vankien kanssa irokeesikylään, missä alkoi 
ankara kidutus. Kidutuksen aikana monet vangeista 
kuolivat ja osa poltettiin roviolla tai syötiin.17 Radisson 
odotti oman vuoronsa tulevan, mutta yllättäen usean 
päivän koettelemusten jälkeen eräs nainen otti hänet 
huostaansa. Jonkin ajan kuluttua hän huomasi tulleensa 
osaksi perhettä; hänet oli adoptoitu täysivaltaiseksi iro-
keesiksi. Hän viettikin useita vuosia uuden perheensä 
kanssa osallistuen sota- ja metsästysretkiin. Tilaisuuden 
tullen Radisson kuitenkin surmasi kaksi irokeesitove-
riaan ja pakeni ranskalaisten luo. Hän jäi myöhemmin 
uudelleen saman irokeesiryhmän vangiksi, mutta kes-
tettyään kidutusta jonkin aikaa hänet jälleen ”armah-
dettiin”. Tämä on osoitus siitä, että irokeeseilla, kuten 
monilla muillakin intiaanikansoilla, adoptio todella 
merkitsi sitä, että henkilö oli täysin hyväksytty yhteisön 
jäseneksi. Radisson pakeni jälleen ja työskenteli ranska-
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laisille ja englantilaisille turkiskauppiaille. Hän oli muun 
muassa perustamassa kuuluisaa Hudson’s Bay -kauppa-
komppaniaa.18 Radissonin kokemus tarjoaa harvinaisen 
kurkistuksen irokeesien yhteiskuntaan 1600-luvulla.

Radissonin avulla saa hieman käsitystä myös siitä, 
miten eurooppalaisten tulo ja turkiskauppa muuttivat 
irokeesien ja alueen muiden intiaanien välisiä suhteita ja 
sodankäyntiä. Kaupankäynti ei aiemmin juuri vaikuttanut 
intiaanien keskinäisiin suhteisiin, mutta turkiskaupasta 
saatava hyöty muutti niitä. Radisson kuvaa, kuinka hän 
oli chippewa-intiaanien kanssa haalinut talven aikana val-
tavan määrän turkiksia, mutta ei kyennyt kevään tullen 
kuljettamaan niitä vesitse eikä maitse kauppa-asemille, 
sillä irokeesit olivat sulkeneet kaikki reitit. Irokeesit halu-
sivat hallita alueen kaupankäyntiä. Chippewat taas eivät 
halunneet avoimesti uhmata irokeesejä, joten tuon kesän 
kaupasta ei tullut mitään. Vasta vuoden odotettuaan he 
pääsivät liikkeelle, kun osittainen rauha oli solmittu. Ra-
disson myös kertoo, kuinka alueen intiaanit olivat jo var-
haisessa vaiheessa valinneet puolensa kilpailussa, jota rans-
kalaiset ja britit uusissa siirtomaissaan kävivät.19 

Eurooppalaisvalloituksen alkuaikoina irokeesit olivat 
hollantilaisten liittolaisia ja saivat heiltä tuliaseita. Kun 
englantilaiset valtasivat hollantilaiset siirtokunnat, iro-
keesit eivät halunneet vastustaa näin vahvaa ryhmää. 
Englantilaisetkaan eivät halunneet Irokeesiliiton mahtia 
vastaansa, ja niin irokeesit ja englantilaiset liittoutuivat. 
Irokeesit olivat käytännössä valinneet puolensa jo vuonna 
1609, kun ranskalainen Samuel de Champlain liittoutui 
huronien kanssa irokeeseja vastaan. Tätä Irokeesiliitto ei 
koskaan unohtanut. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että 
Ranskan kohtalo Pohjois-Amerikassa ratkesi jo tuolloin. 
Muiden idän intiaanikansojen tapaan irokeesien koh-
talona oli 1700-luvulla joutua toisiaan vastaan sotivien 
eurooppalaisten valtioiden väliin. Vuosina 1754–1763 
käydyssä suuressa siirtomaasodassa irokeesit olivat lähes 
yhtenä rintamana brittien puolella ranskalaisia vastaan. 
Irokeesien tuki briteille vaikutti merkittävästi siihen, että 
sota päättyi brittien voittoon ja Ranskan mahdin mure-
nemiseen Pohjois-Amerikassa.20

Yhdysvaltain vallankumous johti sisäisiin ristiriitoihin 
irokeesien keskuudessa, sillä osa halusi jatkaa liittosuh-
detta britteihin, kun taas osa antoi tukensa vallanku-
mouksellisille. Kun sota päättyi Yhdysvaltain itsenäisty-
miseen, irokeesit eivät suinkaan saaneet amerikkalaisilta 
palkkiota avusta, vaan vähitellen heidän maa-alueensa 
otettiin väkivalloin ja liitto käytännössä hajosi. Ainakaan 
se ei enää koskaan noussut merkittäväksi poliittiseksi voi-
maksi itäisessä Pohjois-Amerikassa.21

Irokeesit ja Yhdysvaltain perustuslaki
Irokeesit olivat 1700-luvulla vahvin itäisen Pohjois-
Amerikan intiaanikansoista. He vaikuttivat alueen poli-
tiikkaan ja epäilemättä myös yhdysvaltalaiseen ajatteluun 
liittovaltiosta ja sen käytännön toteutuksesta. Toki on 
helppo ajatella, että irokeesien viisi kansaa vastaavat Yh-
dysvaltain osavaltioita. Kansoilla ja osavaltioilla on oma 

päätäntävalta, mutta ne ovat luovuttaneet tietyt oikeudet 
yhteiselle päätäntäelimelle, liittovaltion kongressille tai 
liittoneuvostolle. Samoin kustakin ”valtiosta” valitaan 
edustajia liittovaltion kongressiin tai irokeesien tapauk-
sessa päälliköiden neuvostoon. 

Vaikka Irokeesiliitto, jolla ei esimerkiksi ollut vain 
yhtä hallitsijaa, ei ollut valtio eurooppalaisessa mielessä, 
sillä oli paljon eurooppalaisille tuttuja valtion piirteitä. Se 
esti jäsentensä keskinäistä vihanpitoa ja institutionalisoi 
riitojen ratkaisun. Se ei luvannut yhtenäisyyttä sodassa 
tai diplomatiassa. Liiton jäsenet olivat kuitenkin halut-
tomia sotimaan toisiaan vastaan ennen Yhdysvaltain val-
lankumousta.

Silti tutkijat ovat jo pitkään kiistelleet siitä, vaikuttiko 
Irokeesiliitto todella Yhdysvaltain perustuslakiin ja liitto-
valtiojärjestelmään. Tutkijoista muun muassa Elisabeth 
Tooker on vastustanut näkemystä voimakkaasti. Hänen 
mukaansa järjestelmiä ei voi mitenkään liittää toisiinsa. 
Irokeesien järjestelmässä etsitään konsensusta, kun taas 
yhdysvaltalainen järjestelmä perustuu todelliseen demo-
kratiaan.22

Tutkijat ovat pyrkineet etsimään pitäviä todisteita 
siitä, että Benjamin Franklin olisi nimenomaan Albanyn 
kongressissa vuonna 1754 esittänyt ajatuksen Irokeesi-
liitosta mallina brittiläisille siirtokunnille Pohjois-Ame-
rikassa. Mitään varmaa todistetta ei kuitenkaan ole löy-
tynyt. Franklinin tiedetään sanoneen vuonna 1751, että 
”olisi kovin outoa, jos kuusi tietämätöntä villien kansaa 
kykenee laatimaan tuollaisen unionin mutta kymmenen 
tai tusina brittiläisiä siirtomaita ei kykenisi samaan”. Tätä 
on yleensä käytetty parhaana todisteena Irokeesiliiton ja 
perustajaisien yhteyksistä. Monien tutkijoiden mukaan 
Franklin, Thomas Jefferson tai George Washington eivät 
tämän voimakkaammin asiaa esittäneet ainakaan viralli-
sissa yhteyksissä.23

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Muun muassa 
historioitsijat Bruce Johansen ja Donald Grinde ovat kir-
jassaan Exemplar of Liberty (1991) tehneet perusteellisen 
tutkimuksen aiheesta. He ovat käyneet läpi Franklinin, 
Jeffersonin ja John Adamsin kirjeenvaihtoa ja perustus-
lakikonventin keskusteluja käsitteleviä dokumentteja. 
Niistä käy varsin vakuuttavasti ilmi, että ainakin nämä 
perustajaisät olivat hyvin vaikuttuneita Irokeesiliiton toi-
mintatavoista.24

Vuonna 1787 useita irokeesipäälliköitä oli kutsuttu 
Philadelphiaan keskustelemaan ja havainnoimaan uuden 
”Suuren neuvoston” toimintaa. Tällä intiaaneilta laina-
tulla termillä kuvattiin perustuslakikonventtia, joka oli 
kokoontunut kaupunkiin säätämään uutta perustuslakia. 
Irokeesien tarkka rooli on jäänyt epäselväksi. Joka tapauk- 
sessa he olivat osa keskusteluja, joissa usein viitattin iro-
keesien järjestelmään. Jopa jotkut sanamuodot oli omak-
suttu irokeeseilta korulauseineen. Johansenin ja Grinden 
mukaan Benjamin Franklinin loppupuheenvuorossaan 
esittämä kuuluisa lausahdus on suoraa lainausta iro-
keesien neuvotteluissaan käyttämästä symboliikalla lada-
tusta kielestä. Viitaten konventin presidentin takana nä-
kyneeseen tauluun Franklin totesi:
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”Olen usein näiden keskustelujen aikana […] katsonut 
tuota aurinkoa presidentin takana kykenemättä sanomaan, 
onko se nousemassa vai laskemassa. Mutta nyt olen onnel-
linen voidessani sanoa, että se on nouseva eikä laskeva 
aurinko.”25 

Nouseva aurinko symboloi tietenkin syntymässä olevaa 
perustuslakia ja Yhdysvaltoja.

Miksi Irokeesiliiton vaikutus on jäänyt näin epäsel-
väksi ja muodostunut kiistellyksi aiheeksi? Johansen ja 
Grinde esittävät kirjassaan, että vielä 1800-luvulla oli 
yleistä, että Irokeesiliiton merkitys tunnnustettiin, mutta 
vähitellen se jäi historian hämärään. Professori, lakota-
intiaani Vine Deloria on todennut, että valkoisten histo-
riankirjoitus ei ole voinut hyväksyä ajatusta ”villien inti-
aanien” vaikutuksesta kansakunnan syntyyn.26 

Tutkijoiden käsitykset Irokeesiliiton vaikutuksesta 
liittovaltion perustamiseen eroavat keskenään niin suu-
resti, että voidaan puhua kahdesta vastakkaisesta koulu-
kunnasta. Osalla tutkijoista vaikuttaa olleen suorastaan 
pakonomainen tarve todistaa Irokeesiliiton suuri mer-
kitys niin perustajaisien ajattelulle kuin itse liittovaltion 
kehitykselle. He ovat yrittäneet löytää yhteyksiä sielläkin, 
missä niitä ei todellisuudessa voida osoittaa olevan. Tästä 
lienee hyvä esimerkki Franklinin yllä mainittu loppupu-
heenvuoro. Puhuakseen vertauskuvallisesti nousevasta ja 
laskevasta auringosta Franklin tuskin tarvitsi avukseen 
irokeeseja. Toinen tutkijakoulukunta on puolestaan pyr-

kinyt kaikin tavoin todistamaan, ettei mitään yhteyksiä 
ollut.

Ulkopuolisen tarkkailijan silmissä tämä tutki-
joiden harvinaisen voimakas asenteellisuus näyttäytyy 
oudossa valossa. Onko tosiaan Deloriaa mukaellen 
niin, että perinteinen käsitys Yhdysvaltain synnystä 
on niin vakiintunut, ettei uusille tulkinnoille ole sijaa? 
Rakentuuko yhdysvaltalainen kansallinen itsetunto ja 
sitä pönkittävä mytologia niin vahvasti järjestelmän 
ainutlaatuisuuden varaan, että intiaanien mahdol-
linen vaikutus halutaan kokonaan sivuuttaa? Saivatko 
perustajaisien ajatukset innoitusta korkeintaan Eu-
roopan oppineilta, kuten Montesquieulta tai Lockelta, 
mutta eivät maan alkuperäisiltä, villeinä pidetyiltä 
asukkailta? Tätä näkemystä voisi kärjistäen verrata 
Irokeesiliittoon itseensä: Deganawidahin tuoma Iro-
keesiliiton peruskirja oli Suurelta Hengeltä saatua 
”jumalallista” alkuperää, ja lähes yhtä ”jumalallisena” 
on pidetty myös Yhdysvaltain perustajaisien ajattelua 
uuden valtion synnyttämisessä.

Historioitsija Dean Snow on kommentoinut asiaa 
näin:

”On hyvin vähän [suoria] todisteita siitä, että Irokeesiliitto 
olisi vaikuttanut perustuslain laatijoihin [...] Tällaiset väit-
teet ovat Irokeesiliiton rakenteen ja järjestelmän väheksy-
mistä. Kummatkin järjestelmät ovat erityisiä ja itsessään 
ainutlaatuisia [...] ei ole mitään hyötyä pidemmällä täh-

”Osalla tutkijoista vaikuttaa 
olleen suorastaan pakonomainen 
tarve todistaa Irokeesiliiton suuri 
merkitys niin perustajaisien 
ajattelulle kuin itse liittovaltion 
kehitykselle.”



1/2015  niin & näin   115 

El
in

a 
Ju

lin
, S

ile
nc

e 
is 

W
ild

 s
ar

ja
st

a 
Pu

t Y
ou

r S
ha

do
w

s T
og

et
he

r (
20

12
), 

pi
gm

en
tt

im
us

te
ve

do
s 

al
um

iin
ill

e,
 7

5 
x 

50
 c

m

täimellä sekoittaa näitä järjestelmiä keskenään tai ajatella 
toisen perustuneen toiselle.”

Samalla hän kuitenkin toteaa, että vaikka suoria yhte-
yksiä ei voida osoittaa, on selvää, että Irokeesiliiton mer-
kitys Yhdysvaltain historiassa on ollut erittäin suuri.27

Donald Grinde ja Bruce Johansen ovat myös kiis-
tattomasti todistaneet, että Jefferson, Adams ja Franklin 
tunsivat hyvin Irokeesiliiton ja arvostivat sitä. Mitään 
ehdottomia ”totuuksia” hekään eivät esitä siitä, miten 
paljon perustajaisät olisivat ottaneet suoria vaikutteita 
irokeeseilta tai miten nämä vaikutteet olisivat päätyneet 
Yhdysvaltain valtiomuotoon tai perustuslakiin. Itsenäis-
tymisen jälkeen sekä Yhdysvalloille että irokeeseille oli 
tärkeää luoda toimivat keskinäiset suhteet, mikä selittää 
molemminpuolisen kiinnostuksen ja muun muassa iro-
keesien päälliköiden läsnäolon perustuslakikonven-
tissa. Kummatkin tarvitsivat toistensa tukea esimerkiksi 
brittien mahdollisia uusia sotatoimia vastaan. 

Keskustelu Irokeesiliiton vaikutuksesta tuntuu 
osittain myös turhalta. Esimerkiksi kaikkien perusta-
jaisien kirjoituksista käy aivan riittävästi selväksi, että 
he tunsivat intiaanien yhteiskuntia varsin hyvin ja osin 

myös arvostivat niitä. Keskustelu on lähtenyt väärille 
raiteille ja päätynyt saivarteluksi siitä, mitä perustajaisät 
tarkkaan ottaen tiesivät intiaaneista ja miten he tietojaan 
käyttivät uutta valtiota muodostaessaan.

Vuonna 1988 Yhdysvaltain kongressi teki päätöksen, 
jossa se tunnusti Irokeesiliiton merkityksen Yhdysvaltain 
nykyiselle valtiomuodolle. Lausunnossa korostettiin, että 
Washington, Jefferson ja Franklin olivat erityisen vaikut-
tuneita Irokeesiliiton toimintatavoista. Kongressin pää-
töksessä lukee:

”Koska tiedetään, että perustuslain laatijat, etenkin George 
Washington ja Benjamin Franklin, suuresti ihailivat kuuden 
kansan ja Irokeesiliiton järjestelmää [...] ja kolmentoista alku-
peräisen siirtokunnan muodostumiseen yhdeksi kansakunnaksi 
vaikutti suuresti Irokeesiliiton kehittämä poliittinen järjestelmä 
[...] niin Yhdysvallat tunnustaa Irokeesiliiton ja muiden intiaa-
nikansojen merkityksen Yhdysvaltojen synnylle.”28

Voidaan siis sanoa, että Yhdysvaltain liittovaltion perus-
tuslain siemeniä oli myös joissain Irokeesiliiton toiminta-
tavoissa ja perustajaisien ajatuksissa niistä, mutta suorien 
yhteyksien etsintä tuskin on tarpeen tai mielekästä.
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