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  Mieszkańcy archipelagu wykorzys-
tując sprzyjający klimat, obfitość pło-
dów morza i ziemi stworzyli szczep 
o odrębnym (choć podobnym do są-
siednich szczepów) języku i kulturze. 
W ich mowie Haida znaczy ‘my’ lub 
‘ludzie’. Język szczepu jest dziś pra-
wie zupełnie martwy; używany jest 
„na co dzień” zaledwie przez 50 osób 
w wieku powyżej 70 lat.
  Haidowie tworzyli system społecz-
ny oparty na dwóch klanach: Eagles 
(orły) i Ravens (kruki). Ich kultura i jej 
wytwory łączyły się nierozerwalnie 
z naturą, z otaczającym środowiskiem. 
Trudnili się głównie rybołówstwem 
i myślistwem. Morze i las – ryby, zwie-
rzęta i ptaki były źródłem ich utrzy-
mania, podstawą wierzeń, zwyczajów 
i sztuki. Przez tysiące lat żyli w zgodzie 
z naturą, w pełnej z nią symbiozie.

 Pierwsze zetknięcie się Haidów z cy-
wilizacją europejską nastąpiło w roku
1774, kiedy na archipelagu wylądo-
wał Juan Perez. Cztery lata później na 
wyspy zawinął kapitan James Cooke. 
W 1787 roku wyspy zostały dokładnie 
zbadane przez brytyjskiego kapitana 
George Dixon’a i nazwane Wyspami 
Królowej Charlotty (nazwa ta była na-
zwą oficjalną przez 223 lata).
  W czasie pierwszego kontaktu z bia-
łym człowiekiem, liczba mieszkańców
Haida Gwaii wynosiła około dziesię-
ciu tysiecy. Dążenie do kontroli natu-
ralnych zasobów wysp i „ucywilizo-
wania” rdzennych mieszkańców za-
częło się od pierwszej chwili pojawie-
nia się Europejczyków. Obłuda kolo-
nizatorów i chrześcijańskich misjona-
rzy głosiła, że napędzany chciwością 
podbój kolonialny niesie „dzikusom”
dobro cywilizacyjne. 
  Na początku XIX wieku w wyniku 
epidemii ospy, tyfusu, odry i syfilisu 
zmarło 90 procent członków szczepu. 
W 1900 roku na wyspach mieszkało 
już tylko 350 osób. Dzisiaj jest ich oko-
ło cztery tysiące.
  W roku 2006 dwie wyspy archipe-
lagu zostały wpisane przez UNESCO 
na listę światowego dziedzictwa kul-
turowego. W uzasadnieniu tej decyzji
podkreślono zanikanie kultury szczepu 
Haida (vanished civilization of Haida).
  Jednak bogactwo i piękno cywiliza-
cji nie mogło zaginąć doszczętnie. Po 
latach prześladowań zaczęła się ona 
odradzać.

Wierzenia Haidów

  Wierzenia i praktyki religijne Hai-
dów, jak już zostało powiedziane we 
Wstępie, oparte były na animizmie 
(łac. animus – duch, anima – dusza), 
czyli przekonaniu, że cała przyroda –

ludzie, zwierzęta, rośliny, żywioły i 
minerały – posiada duszę. Zwierzęta 
uważane były nie tylko za podobne do 
ludzi, ale często także jako stworze-
nia od ludzi mądrzejsze i posiadające 
zdolność przybierania ludzkiej posta-
ci. Świat Haidów był pełen istot nie-
materialnych, duchów, wpływających 
na losy ludzi, zwierząt i przedmiotów 
martwych.
  Wyrażane w opowieściach, pieśniach 
i tańcach wierzenia przekazywane by-
ły z pokolenia na pokolenie. Ważne 
miejsce zajmował w nich kruk. Przed-
stawiano go jako sprytnego oszusta 
i jednocześnie cudotwórcę i bohatera. 
To kruk ukradł słońce mistrzowi nieba 
i dał je ludziom. To on uwolnił pierw-
szych ludzi ze znalezionej na brzegu 
morza muszli, przekazał im tajemnicę 
ognia i nauczył jak godnie żyć. W po-

tyczkach z innymi duchami kruk za-
wsze zwyciężał.
  Haidowie wierzyli w reinkarnację i 
często przed śmiercią wybierali sobie 
przyszłych rodziców. Po śmierci ich 
dusze odpływały łodziami do Krainy 
Dusz, gdzie oczekiwały na powrót do 
ponownego życia. Pośrednikiem mię-
dzy żywymi i nadprzyrodzonym świa-
tem duchów był szaman. Była to oso-
ba pełniąca funkcję religijną, łącząca 
członków szczepu z istotami nadludz-
kimi, duchami przodków i demonami. 
Szamanem mógł być każdy członek 
szczepu – zarówno mężczyzna, jak i 
kobieta. Szaman-mężczyzna leczył 
chorych, wpływał na pogodę, zapew-
niał obfite połowy i polowania. Sza-
manka głównie leczyła chorych i asys-
towała przy porodach.
  Szamanem zostawał człowiek zdol-
ny do kontaktowania się ze światem
nadprzyrodzonym, a więc ktoś opęta-
ny przez duchy, z którymi porozumie-
wał się w stanie ekstazy, w który wpro-
wadzał w rytmicznym tańcu przy ude-
rzeniach w bęben lub przy dźwiękach 
grzechotki. Wyróżniał go ubiór, wska-
zany mu przez duchy, i posługiwanie 
się niezrozumiałym dla innych języ-
kiem. Przed śmiercią wybierał swoje-
go następcę, któremu przekazywał ta-
jemnicę obcowania z duchami. Przez
swoją pozycję w szczepie był głów-
nym celem ataków europejskich kolo-
nizatorów, misjonarzy i kanadyjskiego 
rządu.
  O tragicznych losach szczepu Haida 
już mówiłem. W wyniku przymuso-
wej integracji wielu rdzennych miesz-
kańców Kanady – w tym oczywiście 
także Haidowie – jest dzisiaj prakty-
kującymi chrześcijanami. Wydaje się
jednak, że wielu z nich wciąż godzi 
nową wiarę z tradycyjnymi wierze-
niami.                                      cdn.

  Marilyn Baptiste – w latach 2010-
-2013 wódz żyjącego w Dolinie Ne-
miah w południowo-zachodniej części 
Brytyjskiej Kolumbii plemienia Xeni 
Gwet’in, a obecnie zasiadająca w jego
radzie starszych – otrzymała tegorocz-
ną Nagrodę Goldmanów, przyznawa-
ną przez Fundację Ochrony Środowi-
ska Goldmanów i nazywaną ekolo-
gicznym Noblem.
  Nagroda – obejmująca podróż do 
Białego Domu, 175 tysięcy amerykań-
skich dolarów i światowe uznanie –
przyznana została kanadyjskiej dzia-
łaczce społecznej za jej przewodzenie 
protestowi przeciwko planom budo-

wy kopalni złota i miedzi (The New 
Prosperity and Prosperity projects), 
zagrażających dwóm górskim jezio-
rom – Fish Lake i Little Fish Lake – 
które dla żyjących tu Indian są źród-
łem utrzymania i miejscem dla nich 
spirytualnym.
   Sprawa projektu budowy kopalni 
przez przedsiębiorstwo Taseko Mines 
Ltd. ciągnie się od lat. W roku 2010 
Ministerstwo Środowiska zgodziło się 
z mieszkańcami rezerwatu, że realiza-
cja projektu będzie zbyt ryzykowna dla 
otoczenia. Firma Taseko nie poddała 
się jednak i wystąpiła dwa lata później 
z pozwem przeciwko obrońcom śro-

dowiska, oskarżając ich o fabrykowa-
nie zarzutów, szkodzących dobremu 
imieniu budowniczych kopalń. Na po-
czątku kwietnia w Sądzie Najwyższym
BC strony zakończyły składanie ze-
znań, wyrok oczekiwany jest w tym 
roku.
  Wracając zaś do Nagrody Goldma-
nów, to warto przypomnieć, iż lau-
reatkami „ekologicznego Nobla” były 
też dwie Polski: w roku 2002 Jadwiga
Łopata – współzałożycielka Między-
narodowej Koalicji dla Ochrony Pol-
skiej Wsi, oraz w 2010 r. Małgorzata 
Górska z Ogólnopolskiego Towarzy-
stwa Ochrony Ptaków.

    Wysoka na około sześć metrów, 
wykonana w drewnie i odlana z brązu 
rzeźba autorstwa Luke’a Marstona, za-
tytułowana Shore to Shore, która sta-
nęła w Stanley Parku, upamiętnia his-
toryczne spotkanie żyjących tu Indian
z cywilizacją europejską w osobie nie-
jakiego Joe Silveya (José Silva) – Por-
tugalczyka, który w roku circa 1858 
przypłynął do Burrard Inlet z Azorów
na statku wielorybniczym i osiedlił 
się w okolicy wybudowanego osiem-

dziesiąt lat później mostu Lion Gate, 
mając w planie poszukiwanie złota, by 
następnie otworzyć saloon w Gastown
(prawdopodobnie z pomocą innego 
„saloonowca”, Johna Deightona, nazy-
wanego Gassy Jack, od którego przy-
domku pochodzi ta nazwa nadbrzeż-
nej części Vancouver).
  Musiał być z Portugalczyka niezły 
osculati, jako że wkrótce poślubił po-
chodzącą z bardzo dobrej rodziny In-
diankę z plemienia Squamish - wnucz-

kę słynnego wodza Kiapilano (Joe 
Capilano) – która urodziła mu dwie 
córki, a potem umarła na gruźlicę. Po 
jej śmierci Joe Silvey ożenił się po-
nownie się, tym razem z kobietą ze 
szczepu Sechelt, z którą miał dziewię-
cioro dzieci. Praprawnukiem tego dru-
giego małżeństwa jest autor pomnika, 
przedstawiającego herolda europejskiej 
kultury i jego dwie indiańskie żony, 
stojących na piedestale z pochodzących 
z Portugalii kamieni.

Pomnik spotkania dwóch kultur

„Ekologiczny Nobel” dla działaczki z B.C.


