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	 Wielu	ekspertów	wierzy,	że	ludowe	mity	i	legendy	mają	swój	początek	
od	opowieści	o	rzeczywistych	wydarzeniach	przekazywanych	z	pokolenia	na	
pokolenie.	Opowieść	staje	się	mitem	w	momencie,	gdy	rzeczywisty	związek	
pamięci	między	 żywym	 pokoleniem	 a	 pokoleniami	 w	 opowieściach	 zostają	
utracone.	Jeśli	coś,	co	przydarzyło	się	dziadkowi	mojego	dziadka,	jest	opo-
wiadane	w	kontekście	rodziny,	to	jest	to	historia	rodziny	i	prawdopodobnie	
dotyczy	tylko	obecnych	pokoleń	tej	linii.	Jeśli	to	samo	wydarzenie	przydarzyło	
się	naszym	przodkom	i	jest	opowiadane	w	całym	plemieniu,	jest	to	powszech-
nie	uznawane	za	mit	lub	legendę	i	dotyczy	wszystkich	ludzi.	Takie	mity	i	le-
gendy	można	właściwie	zaklasyfikować	jako	skamieniałości	kulturowe,	dzięki	
czemu	badanie	mitologicznych	stworzeń	można	zastosować	do	badania	wpły-

wu	skamieniałości	na	wierzenia	ludzi.



	 Trickster	Wisagatcak	zbudował	tamę	
z	pali	w	poprzek	strumienia,	aby	schwytać	
wielkiego	bobra,	który	wypłynął	ze	swojej	
chaty.	Czekał	cały	dzień,	aż	wieczorem	zo-
baczył	potwora	płynącego	w	 jego	stronę.	
Był	gotów	dźgnąć	go	włócznią,	ale	Piżmak	
nagle	ugryzł	go	od	tyłu	i	jego	cios	włócznią	
nie	był	skuteczny.	Tej	nocy	zrezygnował	z	
polowania.	Następnego	ranka	postanowił	
zburzyć	tamę,	podważył	więc	kołki	zapo-
ry,	ale	nie	w	odpowiednim	miejscu.	Woda	
wypłynęła	i	płynęła	dalej.	Ale	poziom	po-
toku	nie	spadł.	Ponieważ	zniszczył	tamę,	
olbrzymie	 bobry	 użyły	 przeciwko	 niemu	
magii.	Cała	ziemia	pokryła	się	wodą.	Wte-
dy	Wisagatcak	wyciągnął	kilka	drzew,	aby	
zrobić	tratwę	i	zebrał	wiele	różnych	zwie-
rząt,	które	pływały	po	wodach.	Przez	dwa	
tygodnie	 bobry	 podnosiły	 poziom	 wody,	
aż	 ziemię	 przestało	 być	 widać.	 Pod	 ko-
niec	 dwóch	 tygodni	 Piżmoszczur	 opuścił	
tratwę	i	zanurkował,	ale	nie	mógł	znaleźć	
ziemi,	pozostał	 jednak	pod	powierzchnią	
tak	długo,	że	umarł.	Wtedy	Kruk	opuścił	
tratwę;	leciał	przez	cały	dzień,	ale	nie	wi-
dział	lądu,	tylko	wodę	we	wszystkich	czte-
rech	 kierunkach.	 Następnie	 Wisagatcak	
stworzył	własną	magię	i	wezwał	Wilka	na	
pomoc.	Wilk	biegał	w	kółko	po	 tratwie	z	
kulką	mchu	w	ustach.	Gdy	 biegł,	mech	
rósł	i	utworzyła	się	na	nim	ziemia.	Potem	
ją	odłożył,	 i	wszyscy	 tańczyli	wokół	niej,	
śpiewając	 potężne	 zaklęcia.	 Ziemia	 ro-
sła.	Rozprzestrzeniła	się	na	tratwie	 i	da-
lej	 rosła,	aż	powstał	cały	świat	 (Burland	
1965:57).

	 Ta	 opowieść	wschodnich	plemion	
Kri	o	stworzeniu	jest	wersją	mitu	stwo-
rzenia	 Ziemi	 przez	 nurkujące	 zwierzę.	
Rola	 olbrzymich	 bobrów	 jest	 logiczną	
analogią	 do	 zalewania	 łąki	 przez	 bobry	
budujące	tamy;	obraz	rozległej	przestrze-
ni	wód	otaczających	nowo	stworzoną	zie-
mię	na	 tratwie	 jest	 jak	 żeremie	bobrów	
otoczone	wodami	stawu	bobrowego.
	 Kri	 byli	 plemieniem	 północnych	
Równin,	które	pochodzi	z	lasów	Manito-
by	w	Kanadzie,	wokół	 jezior	Winnipeg	 i	
Manitoba	(Schlesier	1994:322).	Czipewe-
jowie	zajęli	„terytorium,	które	rozciągało	
się	od	górnego	półwyspu	Michigan	przez	
Wisconsin,	 północną	Minnesotę	 i	 połu-

dniową	Manitobę	do	Dakoty	Północnej”	
(Terrell	1971:244).
	 Kri	 nie	 byli	 osamotnieni	 w	 przy-
znaniu	znaczącego	miejsca	w	swojej	mi-
tologii	gigantycznemu	bobrowi.	Legenda	
Czipewejów	 także	 opowiada	 o	 wyspie,	
która	 tak	 naprawdę	 była	 gigantycznym	
bobrem,	który	ożył	i	uratował	ludzi	przed	
atakiem	 wroga	 (Conway	 1993:149),	 a	
jednym	 z	 potworów	 w	 mitologii	 Hidat-
sów	 był	 gigantyczny	 biały	 bóbr,	 zabity	
przez	Bliźniaczych	Herosów	–	Lodge	Boy	
i	 Spring	 Boy	 (Cowdry:	 1997).	 Indianie	
Hidatsa	 byli	 spokrewnieni	 z	 Wronami	
(Absaroke),	 pozostali	 jednak	 w	 swoich	
rolniczych	 wioskach	 w	 zachodniej	 Da-
kocie	 Północnej,	 na	 północ	 od	 Manda-
nów	wzdłuż	rzeki	Missouri,	kiedy	Wrony	
przeniosły	 się	 na	 Równiny,	 aby	 zostać	
koczowniczymi	 łowcami	 bizonów	 w	 za-
chodniej	Montanie	(Pritzker	2000:320).
	 Dla	Apaczów	Jicarilla,	„Cha”,	bóbr	
„został	 wysłany	 przez	 ludzi,	 aby	 po-
wstrzymać	wodę	przed	ucieczką.	Zbudo-
wał	tamy,	tworząc	wiele	jezior,	a	„Algon-
kinowie	rozpoznawali	olbrzymiego	bobra	
„Quahbeet”	 jako	 bóstwo	 totemiczne.	
(Long	2000:8)
	 Szejenowie	 mieli	 również	 mit	 do-
tyczący	gigantycznego	bobra.	Leeming	 i	
Page	(1998:141),	z	The Mythology of Nati-
ve North America,	zacytuję	historię,	któ-
ra	została	powiązana	z	Richardem	Erdo-
esem	i	Alfonso	Ortiz	(Erdoes,	et	al.	1984)	
przez	panią	Medicine	Bull.

	 Nie	wiemy	już,	gdzie	to	jest,	ale	gdzieś	
na	północy	jest	wielki	słup,	ogromny	pień	
drzewa,	jak	słup	Tańca	Słońca,	ale	więk-
szy.	Podtrzymuje	świat.	Przez	długi	czas,	
bardzo	długo,	Bóbr	Wielki,	Biały	Praojciec	
gryzł	ten	biegun,	a	podobno	przegryzł	go	
już	w	połowie.	Ilekroć	Dziadek	Bóbr	się	na	
coś	złości,	coraz	szybciej	gryzie	słup.
	 No	cóż,	kiedy	już	go	przegryzie,	prze-
wróci	się	i	wszystko	się	rozpadnie	w	bez-
denną	nicość.	To	będzie	koniec	wszystkie-
go,	koniec	ludzi,	koniec	końców.	Dlatego	
uważamy,	 żeby	 nie	 rozzłościć	 Dziadka	
Bobra.	Nigdy	nie	jemy	bobrów	ani	nie	do-
tykamy	ich	skór.	W	ten	sposób	może	świat	
będzie	trwał	dłużej	(Leeming,	1998:141).



	 Senekowie	znali	również	wielkiego	
białego	bobra	jako	ducha,	który	żył	w	
magicznej	wodzie.	(Long	2000:8)
	 Mari	 Sandoz	 (1964:xiii-xiv)	 przy-
pomniała	sobie	Sjuksa,	przyjaciela	swo-
jego	ojca,	który	nosił	na	piersi	gigantycz-
ny	 ząb	 bobra	 zawieszony	 na	 rzemyku.	
Relacjonowała,	 że	 ten	 ząb	 był	 „cztery,	
pięć	razy	większy	niż	te	z	czaszki	bobra	
przybitej	 gwoździami	 przed	naszym	do-
mem,	prawie	 tak	duży,	 jak	 ząb	 ze	 ska-
mielin	 w	 okręgu	 Niobrara”.	 Sandoz	 nie	
skomentowała,	czy	uważano,	że	ząb	wiel-
kiego	 bobra	 ma	 jakąś	 szczególną	 war-
tość	duchową,	 czy	 też	był	 ceniony	 jako	
ciekawostka,	ale	fakt,	że	został	wybrany	
i	 zużyty,	 wskazuje	 na	 jego	 szczególną	
naturę.	Bóbr	był	podobno	wśród	bóstw	
Sjuksów.	 „Czterema	tradycyjnymi	 twór-
czymi	bogami	byli	Bóbr,	Piżmak,	Zimo-
rodek	i	Latająca	Wiewiórka”	(Long	2000:	
8).
	 Istnieją	 doniesienia	 o	 rdzennych	
ludach	używających	tych	gigantycznych	
bobrowych	 zębów	 jako	 dłut	 do	 obróbki	
drewna	 w	 wydrążonych	 czółnach	 i	 in-
nych	artykułach.
	 Opowieść	 Odżibuejów	 o	 ich	 mi-
tycznym	bohaterze	Nanabush	opowiada	
o	jego	sporze	z	Waub-Ameekiem,	gigan-
tycznym	 bobrem.	 Przez	 wiele	 miesię-
cy	 Nanabush	 ścigał	 Wauba-Ameeka	 w	
towarzystwie	 jego	 babci	 Nokomis	 (tak,	
tej	 samej	 Nokomis,	 o	 której	 pisał	 Hen-
ry	 Wadsworth	 Longfellow	 w	 poemacie	
„Pieśń	o	Hajawacie”).	Waub-Ameek	zbu-
dował	ogromną	tamę	w	przesmyku	mię-
dzy	jeziorem	Huron	a	Jeziorem	Górnym	
i	 stworzył	ogromne	 jezioro,	aby	chronić	
się	 przed	 Nanabushem.	 Podczas	 gdy	
Nanabush	 przeszukiwał	 odległe	 brze-
gi	 jeziora,	Nokomis	zdołała	złapać	ogon	
Wauba-Ameeka	 i	 podczas	 ich	 zmagań	
tama	została	zniszczona.	W	następstwie	
tego	 powódź	 stworzyła	 krainę	 Trzydzie-
stu	 Tysięcy	 Wysp.	 Nanabush	 i	 Waub	
Ameek	później	zostali	przyjaciółmi	starej	
Nokomis.	Waub-Ameek	 stworzył	mniej-
sze	współczesne	bobry	i	nauczył	je	robić	
tamy,	 takie	 jak	 ta,	którą	 zrobił	w	prze-

wężeniu.	 Odżibuejowie	 nadali	 pigmen-
towi	 czerwonej	 ochry	 wielkie	 znaczenie	
symboliczne.	Ich	legendy	opisują,	że	po-
chodzenie	tej	świętej	ziemi,	zwanej	„ona-
man”,	wynikało	 z	 rozlania	krwi	mitycz-
nego	 bobra	 po	 ataku	 Ptaka	 Grzmotu.	
Często	jest	bardzo	ważnym	składnikiem	
świętych	zawiniątek	(Tacon	1990:26).
	 Mari	Sandoz	doniosła	o	innej	wer-
sji	tej	historii,	którą	opowiadali	Indianie	
Micmac	z	Nowej	Szkocji.

	 W	 Ameryce	 wczesny	 człowiek	 żył	 w	
takiej	 przyjaźni	 obok	 bobrów,	 że	 kiedy	
przybyli	 Europejczycy,	 było	 wiele	 milio-
nów	 zwierząt;	 także	 gigantyczny	 bóbr,	
przynajmniej	 w	 legendach	 i	 legendar-
nych	opowieściach	rozprzestrzeniających	
się	 z	 kraju	 Eskimosów	 na	 południe.	 In-
dianie	Micmac	 z	Nowej	 Szkocji	 twierdzi-
li,	że	rozpoznali	miejsce	starożytnej	tamy	
bobrów	tak	rozległej,	że	zalała	ona	dolinę	
Annapolis	 i	opowiadali	historie	o	zębach	
bobrów	szerokich	na	piętnaście	centyme-
trów.	Dalej	na	 zachód	krążyły	 legendy	o	
ogromnych	zębach	bobrów	używanych	do	
drążenia	 łodzi	 z	 bali.	Wygląda	 na	 to,	 że	
Nanabosho	 lub	 Manabozho	 (którego	 le-
gendarne	wyczyny	Longfellow	opisał	jako	
wyczyny	Hajawaty,	wodza	Irokezów	z	XVI	
wieku)	ścigał	kiedyś	gigantycznego	bobra	
w	Jeziorze	Górnym,	miłego,	delikatnego,	
w	 sam	 raz	 na	 śniadanie	 wielkiego	 czło-
wieka.	Przebiegły	bóbr	uciekł	w	kierunku	
wodospadów	i	do	jeziora	Michigan,	gdzie	
prześladowca	 rzucił	 kamień	 o	 średnicy	
prawie	 stu	metrów.	Ścigał	 go	 i	w	końcu	
dopadł	w	 rzece	Ottowa,	uderzył	 głową	 o	
skalisty	brzeg,	pozostawiając	wielką	rdza-
woczerwoną	 plamę	 wskazaną	 wczesnym	
handlarzom	futer	(Sandoz	1964:23).

	 Plemię	 Indian	 Pocumtuck	 z	 oko-
lic	 Deerfield,	 MA,	ma	 podobną	 legendę	
opisującą	 duże	 jezioro	 w	 dolinie	 rzeki	
Connecticut	 związane	 z	 gigantycznym	
bobrem.	 Bóbr	 mieszkał	 w	 jeziorze	 i	 od	
czasu	do	czasu	wychodził	na	brzeg,	aby	
zjeść	ludzi.	Lud	Pocumtuck	wezwał	du-
chowego	 giganta	 o	 imieniu	 Hobomock,	
aby	 zabił	 bobra.	 Hobomock	 zagonił	
bobra	do	jeziora	i	uderzył	go	w	kark	du-
żym	kijem.	Bóbr	 został	 zabity	 i	 zatonął	



w	głębinach	jeziora,	gdzie	zamienił	się	w	
kamień.	Można	go	dziś	zobaczyć	w	kon-
turach	 Sugar	 Loaf	 Mountain	 (jego	 gło-
wa)	 i	 North	 Sugar	 Loaf	Mountain	 (jego	
ramiona),	podczas	gdy	jego	ciało	rozcią-
ga	się	na	północ	wzdłuż	pasma	Pocum-
tuck	 z	 ogonem	w	Cheapside	 (Rittenour	
2001:1-3).
	 Tworzenie	 legend	 nie	miało	miej-
sca	w	prehistorycznej	przeszłości.	India-
nin	Saulteaux	(Plains	Ojibwa)	odwiedził	
Aleksandra	Henry’ego	Młodszego.	Po	za-
paleniu	 fajki	 i	paleniu	przez	 chwilę	po-
wiedział,	że	kilka	lat	temu	był	nad	małą	
rzeką,	w	kajaku,	strzelając	do	bobra.	W	
zmierzchu	zauważył	zbliżające	się	do	nie-
go	bardzo	duże	zwierzę	 i	 zakładając,	że	
był	to	łoś,	uniósł	broń,	ale	to	był	Mitche	
Amicks,	 gigantyczny	 bóbr,	 który	 prze-
pływał	bardzo	blisko.	Henry	słyszał	wiele	
opowieści	 o	 tym	olbrzymie	wśród	Saul-
teaux,	ale	napisał:	 „Nie	mogę	w	to	wie-
rzyć”.	 Prawdopodobnie,	 w	 innych	 rela-
cjach	Czipewejów	o	ogromnych	bobrach	
w	Jeziorze	Górnym,	jeden	jest	wielkości	
wyspy	szerokości	ok.	ośmiuset	metrów,	
a	pogłoski	krążą	o	trzydziestokilometro-
wej	 wyspie,	 która	 kiedyś	 była	 bobrem	
(Sandoz	1964:26).
	 Howard	 Norman	 (1982)	 opubli-
kował	 historię	Kri	 o	 przypadku,	w	któ-
rym	człowiek	został	opętany	przez	ducha	
Windigo	i	stał	się	gigantycznym	bobrem	
żywiącym	 się	 ludźmi.	 Według	 jego	 in-
formatora,	 Johna	 Rainsa,	 człowiek	 ze	
Swampy	 Kri,	 który	 mieszkał	 w	 pobliżu	
jeziora	Winnipegosis,	nauczył	się	tej	hi-
storii	od	przyjaciela	Hoyta,	który	przeżył	
te	wydarzenia.

	 Cóż,	ten	człowiek,	ten,	przyjaciel	ojca	
Hoyta,	 zaczął	 zachowywać	 się	 w	 bardzo	
dziwny	sposób.	To	znaczy,	argumentował	
–	i	mam	na	myśli	to,	że	głośno!	Kłócił	się	
ze	sobą.	Kłócił	się	o	coś	w	nim.	Pochylił	
się,	żeby	kłócić	się	na	brzuchu,	no	cóż	–	
to	było	w	nim.	To	może	iść	w	ten	sposób.	
I	 pewnego	 dnia	 ten	 człowiek	 coś	 zrobił:	
ukradł	wszystkie	karabiny	ze	swojej	wio-
ski.	 I	ukradł	wszystkie	pułapki.	Robił	 to	
nawet	 z	 miejsc	 polowań.	 Kilka	 dni	 póź-

niej,	 kiedy	 sprawdzano	 pułapki,	 zniknę-
ły.	Cóż,	przynajmniej	z	miejsca	polowania	
ojca	Hoyta.	 Innym	 też.	Zabrał	wszystko.	
Ukrył	je	czy	coś.	Potrzebujesz	tych	rzeczy	
bardzo.	 I	wtedy	 ten	mężczyzna	przybył	 i	
powiedział	innym	ludziom:	„Zjadłem	całe	
jedzenie	 tam	 (w	 lesie).	Teraz	do	 jedzenia	
została	tylko	jedna	osoba.	To	będzie	ktoś!	
Tak	więc	w	końcu	 ten	człowiek	był	wte-
dy	Windigo.	A	ojciec	Hoyta,	który	był	tam	
przywódcą,	 musiał	 podjąć	 decyzję	 w	 tej	
sprawie.	Ponieważ	inni	chcieli	zabić	tego	
człowieka,	ale	ojciec	Hoyta	tego	nie	zrobił.	
Chciał	 go	 odesłać.	 Ktoś	 mu	 powiedział:	
„Będzie	gorzej	 i	wróci	po	nas”.	Ale	ojciec	
Hoyta	 odesłał	 mężczyznę.	 Później	 ojciec	
Hoyta	usłyszał,	że	mężczyzna	został	zabi-
ty	w	pobliżu	innej	osady	podczas	polowa-
nia.	A	ojciec	Hoyta	czuł	się	z	tym	bardzo	
źle.	O	 jego	decyzji.	Więc	poszedł	 znaleźć	
tego	mężczyznę	i	zrobił	to.	
	 To	dlatego,	że	kiedy	spotkał	tego	czło-
wieka	 –	 już	 taki	nie	był.	 Ten	mężczyzna	
nie	wyglądał	tak	samo.	Był	gigantycznym	
bobrem.	Więc	potem	przez	długi	czas	nikt	
nie	łapał	bobrów	w	pobliżu	tego	miejsca.	
To	 miejsce,	 do	 którego	 nikt	 nie	 chodził	
przez	długi	czas.
	 Dobrze,	ale	w	końcu	niektórzy	ludzie	
zabili	gigantycznego	bobra.	Potem	znowu	
tam	polowali.	 Teraz	wiesz.	Co	 słyszałem	
(Norman	1982:7-8).

	 Ludy	 te	 zamieszkiwały	 tereny	 le-
śne	wokół	Wielkich	Jezior,	idealne	miej-
sce	dla	bobra	północnoamerykańskiego	
(Castor castor).	Wcześniej	była	to	idealna	
linia	dla	olbrzymiego	bobra	Castoroides, 
poprzednika	współczesnego	bobra.



	 Olbrzymie	bobry	wyewoluowały	w	
plejstocenie	zarówno	w	Ameryce	Północ-
nej,	jak	i	w	Europie.	W	Ameryce	Północ-
nej	Castoroides	występował	od	Alaski	po	
Florydę	 i	był	szczególnie	 liczny	w	okoli-
cach	Wielkich	 Jezior.	 Żył	 w	 jeziorach	 i	
stawach	graniczących	z	bagnami	 i	miał	
krótkie	nogi	z	dużymi	płetwiastymi	sto-
pami,	co	sugeruje,	że	był	potężnym	pły-
wakiem.	Dorosłe	osobniki	były	wielkości	
czarnego	niedźwiedzia,	prawdopodobnie	
osiągały	200	kg	wagi	i	2.5	metra	długo-
ści	(Savage	1986:120).

W	 północno-środkowej	 części	 Ohio,	 ja-
skinia	Sheriden	zawierała	szczątki	wielu	
dużych	plejstoceńskich	zwierząt.	Niektó-
re	ssaki	odnalezione	z	tej	jaskini	to	reni-
fery,	pekari	z	płaską	głową,	łosie,	jelenie	
i	niedźwiedź	z	krótką	twarzą.	Złoża	w	ja-
skini	Sheriden	zawierały	warstwę	zawie-
rającą	ludzkie	artefakty,	w	tym	narzędzia	
do	cięcia	i	skrobania	kamienia,	kościane	
i	 żłobkowane	 kamienne	 groty.	Warstwę	
zawierającą	artefakty	w	złożach	w	jaski-
ni	 Sheriden	 datuje	 się	 na	 okres	 od	 11	
000	do	10	500	lat	temu.	W	tej	warstwie	
znajdują	się	również	szczątki	gigantycz-

nego	bobra,	datowane	na	10800	lat	temu	
(Tankersly	i	Redmond	2000:45-46).
	 Dowodzi	 to,	 że	 protohistoryczne	
kultury	Kri	i	Czipewejów	z	regionu	Wiel-
kich	Jezior	oparły	część	swojej	mitologii	
na	 tym,	 co	 mogło	 być	 wspomnieniami	
wymarłego	 gigantycznego	bobra.	Dowo-
dzi	to	także,	że	rdzenni	Amerykanie	oko-
ło	11	000	lat	temu	znali	to	stworzenie.
	 Słup	totemowy	Kiks’adi	na	wyspie	
Wrangell	 na	 Alasce,	 został	wyrzeźbiony	
około	1895	roku	przez	Williama	Ukasa.	
Pokazuje	herby	klanu	Kiks’adi	ze	Stikine	
Tlingit,	w	tym	herb	gigantycznego	bobra	
Killisnoo.	Dawno	temu	wielki	wódz	trzy-
mał	 bobra	 jako	 zwierzątko-maskotkę,	
poświęcając	mu	 tyle	 uwagi,	 że	 jego	 lu-
dzie	 czuli	 się	 zaniedbani	 i	 byli	 zazdro-
śni.	Wyśmiewali	i	drażnili	się	z	bobrem	o	
imieniu	Kilisnoo,	który	bardzo	się	rozzło-
ścił.	Udał	się	do	swojego	stawu,	przemie-
nił	 się	w	gigantycznego	bobra	 i	przeko-
pał	się	pod	wszystkimi	domami.	Kilisnoo	
obgryzł	kij	 topoli	w	 łososiową	włócznię,	
a	później,	w	przypływie	gniewu,	użył	go	
do	zabicia	wodza	i	innych.	Potem	mocno	
uderzył	 płaskim	 ogonem	w	 ziemię,	 zie-
mia	zatrzęsła	się,	a	wszystkie	domy	za-
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waliły	się	w	jego	podziemne	wykopaliska	
(Stewart	1990:	105).

	 George	 Dawson	 spisał	 opowiedzianą	
mu	w	 1878	 roku	 historię	 gigantycznego	
bobra,	 który	 zamieszkiwał	 okolice	 Rose	
Point	(na	wyspach	Queen	Charlotte	w	Ko-
lumbii	 Brytyjskiej).	 Powiedziano	 mu,	 że	
kiedy	zwierzę	chciało	wyjść	na	powierzch-
nię,	 wytwarzało	 gęstą	 mgłę,	 a	 jednocze-
śnie	 woda	 stawała	 się	 bardzo	 spokojna.	
Dalej	mówi:
	 „Mgła	mogła,	opaść	na	tyle,	by	ktoś,	
kto	 przebywał	 akurat	 w	 ustronnym	 za-
kątku,	mógł	zobaczyć	wielkiego	bobra:	ale	
jeśli	 zwierzę	 dostrzegło	 jakiegoś	 człowie-
ka,	natychmiast	uderzało	w	wodę	ogonem	
i	znikało.	Śmianie	się	z	bobra	lub	ośmie-
szanie	go	w	jakikolwiek	sposób	z	pewno-
ścią	przynosi	pecha”.	
	 Ten	gigantyczny	bóbr	został	upamięt-
niony	 na	 słupach	 pamiątkowych	w	wio-
sce	Skedans	u	Indian	Haida	(Smyly	1973:	
77).

	 Bobrowi	Indianie	(Beaver	Indians)	
zamieszkują	 górną	 część	 rzeki	 Peace	
oraz	prerie	na	południe	od	rzeki	Peace	i	
na	wschód	od	Gór	Skalistych	w	dzisiej-
szej	Albercie	w	Kanadzie.	Ich	nazwa	po-
chodzi	od	określenia	„mieszkańcy	wśród	
bobrów”.	Wierzyli,	że	Nahata	był	Stwór-
cą.	Aby	uformować	ziemię,	kazał	Bobro-
wi	 zanurkować,	 ale	Bóbr	 utonął.	 Kiedy	
wyszedł	 na	 powierzchnię,	 jego	 przednie	
łapy	były	zwinięte	pod	brzuchem;	dlate-
go	nawet	dzisiaj,	kiedy	zabijamy	bobra,	
jego	łapy	tak	się	skręcają.

	 Kazał	to	zrobić	Piżmoszczurowi.	Dwu-
krotnie	zanurkował,	a	pod	koniec	drugie-
go	nurkowania,	po	bardzo	długim	czasie,	
wrócił	 na	powierzchnię.	 „W	swojej	małej	
dłoni	trzymał	trochę	ziemi…	Nahata	wziął	
ziemię,	rzucił	ją	w	powietrze,	a	ona	spadła	
i	stworzyła	cały	świat.	To	plemię	nazywało	
się	 tsa-tine,	 ‚ludzie	bobra’.	Nahata	stwo-
rzył	wszystkie	dobre	rzeczy,	wszystko,	co	
człowiek	może	zjeść,	łosie,	karibu,	niedź-
wiedź,	 bóbr,	 królik.	 Człowiek	 też	 zaczął	
coś	 robić,	 ale	wszystko	 robił	 źle	 –	 zrobił	
wszystko,	 co	 zjada	 człowieka,	w	 tym	 gi-
gantycznego	 bobra”.	 Najwyraźniej	 w	 ich	

plemiennej	 mitologii	 gigantyczny	 bóbr,	
castoroides,	 był	 mięsożerny	 i	 żywił	 się	
ludźmi	(Calverley	2001:1).

	 Tradycje	plemienne	Indian	Flathe-
ad	przypisywały	powstanie	południowego	
wylotu	 jeziora	 Flathead	 gigantycznemu	
bobrowi,	odprowadzając	go	na	południe	
w	kierunku	dzisiejszej	Missouli.

	 Ponieważ	 plejstoceńskie	 jezioro	Mis-
soula	znajdowało	sie	na	obszarze	dzisiej-
szego	miasta	o	 tej	samej	nazwie,	wydaje	
się	 prawdopodobne,	 że	 historia	 potopu	
musi	 mieć	 pierwszeństwo	 chronologicz-
nie,	 a	 historia	 opisująca	 drenaż	 połu-
dniowy	z	gigantycznym	bobrem	musi	być	
wydarzeniem	 późniejszym.	 Mamy	 wtedy	
dowody,	że	w	rejonie	Missoula	gigantycz-
ne	 bobry	 przetrwały	 powódź	 i	 wyginęły	
w	późniejszym	czasie.	Nie	zgadza	się	to	z	
opowieściami	innych	plemion,	że	wszyst-
kie	gigantyczne	zwierzęta	zginęły	w	powo-
dzi.
	 Powódź	 prawdopodobnie	 przenio-
sła	 się	 do	 doliny	 rzeki	 Columbia	 i	 ją	
ukształtowała.	 Legenda	 Indian	 Yakima	
zatytułowana	 „Jak	 kojot	 stworzył	 ple-
miona	 indiańskie”	 rzuca	 interesujące	
światło	 na	 pochodzenie	 rzeki.	 Olbrzymi	
bóbr	 zamieszkiwał	 jezioro	 Cle	 Elum	 po	
wschodniej	stronie	Cascades.	Nazywał	się	
Wishpoosh	i	znęcał	się	nad	ludźmi,	więc	
Kojot	postanowił	im	pomóc.	
	 Kojot	 i	Wishpoosh	wdali	 się	w	bójkę	
w	jeziorze	Cle	Elum	i	wywołali	trzęsienie	
ziemi,	 które	 spowodowało	 dużą	 dziurę	
w	 jeziorze	 iwtedy	 	 zaczął	 padać	 deszcz.	
Walcząc	 ze	 sobą	 i	 nie	 poddając	 się,	 Ko-
jot	 i	 Wishpoosh	 stoczyli	 się	 po	 wschod-
nim	zboczu	Cascades	do	doliny	Kittitas,	
gdzie	wody	tworzyły	wielkie	 jezioro.	Wal-
ka	 trwała	dalej,	Kojot	 i	Wishpoosh	zma-
gali	się	z	pędzącą	za	nimi	wodą.	Stworzy-
li	kanał	do	rzeki	Yakima	 i	drugie	 jezioro	
oraz	przedarli	się	przez	Union	Gap.	Wody	
przelewające	 się	 tą	 drogą	 stworzyły	 ko-
lejne	jezioro	w	kraju	Walla	Walla.	Walka	
nagle	 skręca	 w	 lewo	 i	 kanał	 na	 granicy	
Oregon-Waszyngton	 na	 rzece	 Columbia	
przechodzi	do	Oceanu	Spokojnego	(Clark	
1996:301).
	 Opowieść	Indian	Yakima	znajduje	od-
zwierciedlenie	w	kilku	innych	tradycjach	



plemiennych,	 w	 których	 wspomina	 się	
tylko	część	sekwencji;	plemiona	Colville,	
Sanpoil	 i	Okanogan	powtarzają	część	tej	
legendy.	Oczywiście	możmy	twierdzić,	że	
tradycja	weryfikuje	istnienie	gigantyczne-
go	bobra	(Deloria,	Jr.	1995:223-225).

	 Ella	 Clark	 (1953:	 91-95)	 opubli-
kowała	mit,	 który	 przypisała	 plemieniu	
Colville	 i	 Indianom	Lake,	którzy	przypi-
sali	Kojotowi	stworzenie	rzeki	Columbia	
w	jej	obecnej	formie.	W	tym	micie	Kojot	
nakazał	popłynąć	w	górę	rzeki	Columbia	
czterem	rodzajom	łososia	i	uczynił	Bobra	
ich	wodzem.„
	 –	 Ludzie	 wielu	 plemion	 przybędą	
tutaj,	aby	 łowić	ryby	–	powiedział	Kojot	
do	Bobra.	–	Będziesz	wodzem	ich	wszyst-
kich.	Musisz	podzielić	się	łososiem	z	każ-
dym,	kto	przyjdzie”	(Clark	1953:	95)

	 Plemiona	północno-zachodniego	
Pacyfiku	rozwinęły	symbolikę	i	są	nie-
zrównani	w	sposobie	graficznego	przed-
stawiania.	W	1965	Holm	stwierdził:	

	 Oczywistym	 jest,	 że	na	północno-za-
chodnim	 wybrzeżu	 istniał	 wysoko	 roz-
winięty	 system	 przedstawiania	 formy	 i	
przestrzeni	w	dwuwymiarowym	projekcie	
jako	dodatek	do	dobrze	znanej	symboliki.	
Projekt	sięgający	od	niemal	realistyczne-
go	 przedstawienia	 do	 abstrakcji	 wynikał	
z	zastosowania	zasad	tego	systemu.	Naj-
ważniejszą	 z	 tych	 zasad	 była	 koncepcja	
ciągłego	wzoru,	 linii	 formy	podstawowej,	
wyznaczającej	 główne	 kształty	 i	 opraco-
wanej	z	wtórnymi	kompleksami	i	izolowa-
nymi	elementami	trzeciorzędowymi	(Holm	
1965:92).
	 Pomimo	 widocznego	 szczegółu	 i	 zło-
żoności,	 opracowanie	 było	 prowadzo-
ne	 tylko	 w	 dość	 ustalonym	 stopniu,	 co	
sprawiało,	że	projekt	pozostawał	otwarty.	
Po	pierwsze,	duża,	otwarta	 i	 ciągła	kon-
strukcja	 głównej	 linii	 poszycia	wyznacza	
główne	części	korpusu.	Po	drugie,	podob-
nie	duży,	zwarty	układ	jednostek	drugo-
rzędnych	 wypełnia	 pozostałe	 przestrze-
nie,	z	wyjątkiem	takich	jak	gniazda,	które	
są	 całkowicie	 trzeciorzędne.	 Po	 trzecie,	
duży	 podstawowy	 i	 drugorzędny	 projekt	
o	równomiernym	ciężarze	i	rozkładzie	jest	

opracowany	z	izolowanymi	podrzędnymi	i	
trzeciorzędnymi	 elementami,	 bezpośred-
nio	powiązanymi	i	podobnymi	w	formie	do	
dużych	elementów	(Holm	1965:	73).

	 W	symbolice	Północno-Zachodnie-
go	 Wybrzeża	 Bóbr	 identyfikowany	 jest	
przez	dwie	główne	cechy.	„Chociaż	Bóbr	
zawsze	ma	uszy	 i	 zaokrąglone	nozdrza,	
dwa	najbardziej	 identyfikujące	 symbole	
to	ogon	i	dwa	duże	siekacze.	Zęby	–	sie-
kacze	są	blisko	siebie	i	nie	są	spiczaste,	
jak	kły	niedźwiedzia	lub	wilka”	(Stewart	
1979:	 50).	 Wiele	 z	 tych	 cech	 ilustruje	
obraz	bobra	zaczerpnięty	z	koca	z	guzi-
kami	Kaigani	Haida	skolekcjonowanego	
ok.	1890	roku.	Teraz	w	kolekcji	Philbro-
ok	Art	Center	w	Tulsa	w	Oklahomie,	ob-
raz	powstał	poprzez	przyszycie	guzików	
z	masy	perłowej	na	tkaninie	wełnianej	i	
flanelowej.

	 Na	południe	od	Puget	Sound	znaj-
duje	się	kilka	rzeźbionych	miejsc	w	dolnej	
części	rzeki	Columbia,	które	odzwiercie-
dlają	klasyczny	styl	północno-zachodni.	
Godnym	uwagi	przykładem	jest	wystru-
gana	 i	 pomalowana	 głowa	 Tsagaglalal,	
legendarnej	władczyni,	która	została	za-



mieniona	 w	 kamień	 przez	 Kojota.	 Jest	
bardzo	 umiejętnie	 wbita	 w	 bazaltową	
skałę	nad	rzeką	Columbia	w	dzisiejszym	
miejscu	 zwanym	 Dalles	 Dam.	 Pozosta-
łości	czerwonej	farby	na	skale	sugerują,	
że	linie	wielu	rzeźb	na	Północno-Zachod-
nim	 Wybrzeżu	 były	 pierwotnie	 wypeł-
nione	 farbą,	 która	 uległa	 erozji	 (Grant	
1967:91).	
	 Tsagaglalal	 skierowana	 jest	 na	
cmentarz	w	indiańskim	mieście	Wishram	
Nixlu’idix	 w	 Dalles.	 Było	 to	 centrum	
handlowe,	które	przyciągało	 ludzi	 z	 ca-
łego	 Płaskowyżu	 (Columbia	 Plateau),	
a	 nawet	 dalej.	 „Handlowcy	 przybywali	
tu	 oceanicznymi	 kajakami	 z	 południo-
wej	 Alaski	 i	 północnej	 Kalifornii,	 a	 na-
wet	konno	–	ludzie	pochodzący	z	wiosek	
Mandanów	w	Dakocie	Północnej.	Handel	

kwitł,	 a	 tony	 łososia	 i	 innych	 towarów	
przechodziły	z	rąk	do	rąk	na	targach,	któ-
re	przyciągały	tysiące	ludzi	każdego	roku	
(Keyser	1990:S-3).	Nixluidix,	co	oznacza	
„miejsce	handlowe”,	było	wioską	Indian	
Wishram	 i	 głównym	 ośrodkiem	 handlu	
na	tym	obszarze.	Lewis	i	Clark	przybyli	
do	Nixluidix	w	październiku	1805	roku	i	
odnotowali	 w	 swoich	 dziennikach	 dwa-
dzieścia	 dużych	 drewnianych	 domów	 z	
desek,	 w	 każdym	mieszkały	 trzy	 rodzi-
ny.	Od	kwietnia	do	połowy	października	
różne	gatunki	łososia	wędrowały	w	górę	
rzeki	na	swoje	tarliska,	dostarczając	ple-
mieniu	Wishram	 duże	 ilości	 ryb.	 Clark	
odnotował	107	stosów	suszonego	łososia	
i	oszacował	ich	całkowitą	wagę	na	ponad	
4	i	pół	tony	(DeVoto	1953:265).

Tsagaglalal	(Ta,	Która	Obserwuje)	petroglif	na	klifie	w	Dalles,	nad	rzeką	Columbia	w	stanie	Waszyngton.



	 Keyser	(1990:S-3)	pisał	o	możli-
wych	interpretacjach	petroglifu	Tsaga-
glalal.

Etnograficzne	 podejście	 do	 interpretacji	
tego	 petroglifu	ma	 znaczną	 głębię	 histo-
ryczną.	Przed	1910	Edward	S.	Curtis	opo-
wiedział	 historię	 dawnej	 kobiety-wodza	
Indian	Wishram,	 która	 jest	 powiązana	 z	
petroglifem.
	 Kojot	 dotarł	 do	 Nixlu’idix,	 najdalej	
położonej	 wioski	 w	 górze	 rzeki	 i	 zapytał	
mieszkańców:	
	 –	Czy	dobrze	się	żyje?	
	 –	Musisz	zapytać	naszego	wodza	–	od-
powiedzieli	 ludzie	–	ona	mieszka	tam	na	
skałach.	Widzi	wszystko,	co	się	dzieje.	
	 Więc	Kojot	wspiął	się	na	nie	i	powie-
dział	do	niej:	
	 –	Wkrótce	 świat	 się	 zmieni	 i	kobiety	
nie	będą	już	wodzami.	Zostań	tutaj	i	ob-
serwuj	 nadchodzących	 ludzi.	 –	 	 Mówiąc	
to,	Kojot	rzucił	ją	na	rimrock1,	by	stamtąd	
już	 zawsze	 obserwowała	 (Keyser	 1990:	
S-3).

	 Ten	nacisk	na	Tsagaglalal	jako	
obserwatorki	znajduje	również	odzwier-
ciedlenie	w	oświadczeniu	Sama	Fishe-
ra,	który	był	prawdopodobnie	ostatnim	
pełnokrwistym	Indianinem	Palouse,	
odnotowanym	przez	Eugene’a	Hunna	
(1990:270).	Fisher	powiedział:	
	 –	Dawno	temu	Indianie	Palouse	
zabili	jelenie	i	bobry.	Łowiliśmy	w	rze-
ce.	W	ten	sposób	dostaliśmy	jedzenie	
i	ubrania.	Nie	było	nikogo,	kto	mógłby	
powiedzieć	Indianinowi,	co	może	zro-
bić,	a	czego	nie”.	Kontynuując	swoje	
oświadczenie	Fisher	powiązał	roczny	
powrót	łososia	z	Obserwatorem.	„Łosoś	
przychodził	co	roku,	podobnie	jak	sarny	
i	bobry,	tak	jak	chciał	tego	Obserwator.	
I	używaliśmy	ich	zgodnie	z	przeznacze-
niem”.	(Hunn	1990:270)

	 Uważam,	 że	 aby	 zidentyfikować	
Tsagaglalal,	musimy	cofnąć	się	do	wcze-
śniejszych	 mitologii	 i	 ludowych	 wspo-

1 Rimrock to czysta skalna ściana na górnej krawędzi płaskowyżu, kanionu lub geologicznego wypiętrzenia. Może odnosić 
się do formacji skalnej lub do samej skały. Rimrock może składać się z prawie każdego kamienia – bazaltu, gnejsu, granitu, piaskowca 
itp. – i często jest ułożony warstwowo. Wielokrotnie nakłada się na bardziej miękki kamień, który ulega erozji pod spodem.Indianie 
amerykańscy na Zachodzie często wykorzystywali wnęki znajdujące się poniżej rimrock do budowy domów i spichlerzy.

mnień.	 Ten	 petroglif	 uznawany	 jest	 za	
reprezentujący	 elementy	 stylistyczne	
sztuki	 naskalnej	 Północno-Zachodnie-
go	Wybrzeża.	Na	wizerunkach	bobra	na	
występujących	na	tym	obszarze	uszy	są	
zaokrąglone,	 a	 pysk	 jest	 lekko	 otwarty	
z	 kwadratem	 pośrodku	 przedstawiają-
cym	 charakterystyczne	 siekacze	 bobra.	
Bóbr	ma	również	zaokrąglone	uszy.	Tsa-
gaglalal	 również	ma	te	cechy.	Dodatko-
wo	widzieliśmy,	że	wśród	mitologii	ludzi	
obszaru	Wishpoosh	Wielki	Bóbr	odegrał	
kluczową	 rolę	 w	 tworzeniu	 cech	 krajo-
brazu,	w	szczególności	rzeki	Columbia	i	
wielu	 jej	wodospadów,	bystrzy	 i	 innych	
cech.	 Dodatkowo	Obserwator	 był	 zwią-
zany	 mitologicznie	 zarówno	 z	 bobrem,	
jak	 i	 łososiem.	 Sugeruję,	 że	 Tsagagla-
lal	przedstawia	Wielkiego	Bobra,	wodza	
wszystkich	łososi,	a	tym	samym	dobro-
czyńcę	ludu	Wishram,	który	tam	miesz-
kał	i	opiekował	się	Dalles,	które	stworzył	
i	które	okazały	się	tak	ważne	dla	gospo-
darki	rybnej	Indian	Wishram.

Peter	Faris
04/27/2005
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