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Wstęp

 Celem tego tekstu jest podzielenie się 
z polskimi czytelnikami garścią wia-
domości o szczepie indiańskim o na-
zwie Haida, zamieszkującym zachod-
nie wybrzeże Kanady. 
  Nim przejdę do sedna sprawy, po-
wiem parę słów o historii rdzennych
mieszkańców Kanady. W języku an-
gielskim nazywa się ich Aboriginal 
Peoples of Canada albo First Nations
i zalicza się do nich tych wszystkich, 
których dawniej nazywano tu Indiana-
mi, Eskimosami (dzisiaj Inuits) i Me-
tysami. Nazwy Indian i Eskimo wyszły 
w Kanadzie z użycia i uważane są dzi-
siaj za określenia o zabarwieniu pejo-
ratywnym.
  Skąd wzięli się ci ludzie?
  Opierając się na dowodach archeo-
logicznych i genetycznych, naukowcy 
twierdzą, że kontynenty Ameryki Pół-
nocnej i Południowej były kontynen-
tami, które zaludnione zostały najpóź-
niej. Ostatnia epoka lodowcowa w tej 
części świata (zwana epoką Wiscon-
sin i trwająca od około 100 tysięcy do 
10 tysięcy lat temu), spowodowała spa-
dek poziomu morza w wyniku czego
powstał „most ziemny” łączący Sy-
berię z Alaską – Amerykę Północną 
z Azją. Tym „mostem ziemnym” lu-
dzie zamieszkujący Azję przybyli do
Ameryki. Topniejący lodowiec otwo-
rzył drogę na południe – najpierw 
zwierzętom, potem ludziom. Jeden 
szlak tej wędrówki ludów prowadził 
po wschodniej stronie Gór Skalistych, 
drugi wzdłuż brzegów Pacyfiku do 
Ameryki Południowej.
  Około dziesięć tysięcy lat temu kli-
mat w Ameryce Północnej ustabilizo-
zował się do warunków podobnych do 
dzisiejszych. Spowodowało to maso-
wą migrację, początek uprawy roślin, 
i w rezultacie szybki wzrost ludności. 
W tym to czasie pierwsi mieszkańcy 
Ameryki Północnej udomowili wiele 
gatunków zwierząt i zaczęli uprawę 

licznych roślin, stanowiących dzisiaj 
50–60 % gatunków roślin uprawia-
nych na całym świecie.
 Kanada jaką znamy obejmuje prawie 
10 milionów km2, czyli niemal tyle, 
ile wynosi powierzchnia Europy. Na
wschodzie, zachodzie i północy grani-
ce Kanady stanowią oceany: Atlantyk,
Pacyfik i Ocean Arktyczny. Wielkość 
tego kraju, różnice klimatyczne, róż-
norodność i bogactwo flory i fauny – 
wszystko to wpływało na tworzenie
się różnic kulturowych pierwszych 
mieszkańców Kanady. Różne są ich ję-
zyki, religie i zwyczaje, wyrosłe w róż-
nych środowiskach. Wierzenia oparte 
były na animizmie i antropomorfiz-
mie. Różnica między igloo, domem 
budowanym ze śniegu przez Inuitów 
(Eskimosów) zamieszkujących północ 
Kanady, a wigwamem – przenośnym 
namiotem ze skór zwierzęcych, wzno-
szonym przez szczepy zamieszkujące 
okolice Wielkich Jezior – dobrze ilus-
truje różnice kulturowe spowodowane 
odmiennością klimatów.
  Pierwsze zetknięcie się rdzennych 
mieszkańców Ameryki z Europejczy-
kami nastąpiło w XV i XVI wieku. 
Zarówno Krzysztof Kolumb w 1492 
roku jak i Jacques Cartier w 1534 r., 
szukając nowej drogi do Chin, „odkry-
li” Amerykę. Początkowo przyjazne 
spotkanie dwóch światów i obustron-
nie korzystna wymiana handlowa już 
wkrótce zamieniły się w dramatyczną 
walkę o przetrwanie Pierwszych Naro-
dów – walkę, która w pewnym sensie 
trwa do dzisiaj.
  Przybycie Europejczyków do Ame-
ryki zmieniło się w podbój Ameryki
– i chyba nie mogło być inaczej. Róż-
nice cywilizacyjne były zbyt duże. 
Kiedy Kolumb po raz pierwszy do-
pływał do brzegów Ameryki w 1492 
roku, genialny Leonardo da Vinci koń-
czył właśnie 40 lat. Kiedy Jacques Car-
tier w 1534 roku na półwyspie Gaspe
brał w posiadanie w imieniu króla Fran-
cji nowy kraj – jego rodacy w Chartres

uż od 300 lat modlili się w murach 
przewspaniałej gotyckiej katedry. To 
przykłady, które przesądzały o prze-
konaniu kolonizatorów o swojej cywi-
lizacyjnej dominacji.
  Francusko – angielska rywalizacja 
w Kanadzie zakończyła się zwycięst-
wem Anglików. W 1876 roku została 
zawiązana Konfederacja Kanadyjska, 
która była początkiem Kanady – pań-
stwa jakie znamy dzisiaj. Od począt-
ków Konfederacji, zarówno Francuzi 
jak i Anglicy zmierzali do zintegrowa-
nia tubylców ze swoją kulturą. Różni-
ce były zbyt duże, aby mogło być ina-
czej.  Przezwyciężanie ich osiągnęło
swój szczyt w wieku XIX i począt-
kach XX wieku, kiedy perswazję za-
stąpiono przymusem. 
  Jednym z nieludzkich przykładów
przymusowej integracji, który na wie-
le lat rzucił cień na wzajemne stosunki 
kolonizatorów i rdzennych mieszkań-
ców tych ziem był residential school 
system, który zmuszał indiańskie dzie-
ci do opuszczenia domów rodzinnych 
i pobierania nauki w szkołach z inter-
natem, prowadzonych przez chrześci-
jańskich misjonarzy. Ci chrześcijańscy 
fundamentaliści, zapewne w oparciu 
o bogate doświadczenia wojen krzy-
żowych i świętej inkwizycji, wyrządzi-

li stosunkom między Kanadyjczykami 
europejskiego pochodzenia a ludnoś-
cią indiańską krzywdę niewymierną. 
Dopiero zmiany w sposobie myślenia 
większości Kanadyjczyków, jak i licz-
ne procesy sądowe, doprowadziły do
powstania w 2006 roku Truth and Re-
concilliation Commission (Komisja
Prawdy i Pojednania), która potwier-
dziła niehumanitarne zasady funkcjo-
nowania residential schools i wyzna-
czyła odszkodowanie dla pokrzywdzo-
nych w wysokości dwóch miliardów 
dolarów.
  W 2008 r. premier Stephen Harper, 
w imieniu rządu Kanady i jej obywa-
teli, oficjalnie przeprosił Indian za wy-
rządzoną im krzywdę. 
  Stosunki między ludnością tubylczą 
a europejskimi kolonizatorami Kana-
dy, a później jej rządem federalnym, 
przechodziły liczne zmiany. Początko-
wo opierały się one na traktatach po-
kojowych zawieranych z poszczegól-
nymi szczepami. W 1876 roku trak-
taty te zostały objęte wspólną umową 
zwaną Indian Act, która wprowadzała 
do zawartych traktatów liczne zmiany. 
Największej jednak zmianie ulegał 
z czasem sposób myślenia stanowią-
cych w tym kraju zdecydowaną więk-
szość Kanadyjczyków europejskiego
pochodzenia, czego rezultatem było 
uchwalenie w roku 1982 kanadyjskiej 
konstytucji opartej na Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms, określa-
jącej prawa i obowiązki wszystkich 
mieszkańców Kanady. Zagwarantowa-
ne zostały tym samym prawa Indian,
z potwierdzeniem uchwalonego 22 lata 
wcześniej prawa do głosowania w wy-
borach federalnych włącznie.
  W 1991 r. rozpoczęła pracę Royal 
Commission on Aboriginal Peoples, 
mająca za zadanie rozpatrzenie spraw 
dotyczących ludności indiańskiej, jak 
na przykład stale jątrzącej kwestii resi-
dential school system, oraz opracowa-
nie zaleceń, tworzących fundament do 
budowania wzajemnych stosunków.
Komisja przedstawiła swoje końcowe
sprawozdanie w listopadzie 1996 r.
Na liczące cztery tysiące stron spra-
wozdanie składało się 440 zaleceń, 
mających normować stosunki między 
ludnością indiańską a rządem Kanady, 
i wyznaczające „okres około 20 lat dla 
wprowadzenia tych zmian”.
  Mieszkam w Kanadzie ponad 60 lat. 
Byłem i jestem świadkiem fundamen-

talnych zmian, jakie zaszły w sposobie 
myślenia i postępowania Kanadyjczy-
ków. Zmian opartych na przekonaniu, 
że kraj zamieszkały przez ludzi róż-
nych religii, języków, ras i przekonań 
– może żyć w pokoju i dobrobycie tyl-
ko w drodze tolerancji, kompromisu i 
rozsądku.
  Tolerancji prawdziwej, a nie opiera-
jącej się jedynie na pobłażliwości i wy-
rozumiałości, sprowadzającej się do
niestosowania przemocy wobec dru-
giego. Ta szkoła myślenia uważa, że 
to, iż kogoś czy coś tolerujemy znaczy 
tyle, że go nie zwalczamy. Jest to to-
lerancja bierna, zaledwie akceptująca 
obecność wśród nas innych wspólnot 
czy idei. Tolerancja prawdziwa to życz-
liwe otwarcie się na na drugą stronę, 
które nie musi prowadzić do wyrze-
czenia się własnych poglądów i rezyg-
nację z własnych zwyczajów. Głębsza
i najważniejsza forma kontaktu mię-
dzykulturowego i międzyideowego 
musi zawierać element czynny – wy-
chodzić naprzeciw, podejmować pró-
bę nawiązania dialogu. Taka szeroka 
i rozumna tolerancja musi zawierać 
dążenie poznania odmienności. 
  Dlatego też, wychodząc z założenia, 
że niewiele jest rzeczy gorszych niż 
zrodzona z niewiedzy pogarda dla in-
nych kultur – zamieszczam poniżej 
garść informacji o szczepie Haida, za-
mieszkującym zachodnie wybrzeże 
Kanady.

Haidowie

 Nie istnieją naukowo zweryfikowane 
dowody, jak i kiedy migranci z azja-
tyckiego kontynentu zasiedlili północ-
no-zachodnie wybrzeże Ameryki Pół-
nocnej. Prawdopodobnie około 13 ty-
sięcy lat temu część z nich osiedliła się 
na archipelagu wysp nazywanym od 
pięciu lat formalnie Haida Gwaii, co 
w języku Haida znaczy Wyspy Ludzi 
(wcześniejsza nazwa to Queen Char-
lotte Islands – Wyspy Królowej Char-
lotty). Na archipelag ten składają się 
dwie duże wyspy: Graham na półno-
cy i Moresby na południu, oraz oko-
ło 150 małych wysepek o łącznej po-
wierzchni około 10 tysiecy kilometrów 
kwadratowych. Od kontynentu (lądu 
stałego) archipelag oddzielony jest 
cieśniną Hecate Strait. Na południe od 
Haida Gwaii leży Wyspa Vancouver, 
a na północy jest Alaska.
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