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Cap. I.
INTRODUCERE

În anul 1784, cel de al treilea preşedinte al U.S.A., Thomas Jefferson, mânat
de curiozitatea de a afla ce se ascunde sub movilele (Mounds), care se
găseau pe proprietatea sa din Virginia, a întreprins nişte, să le zicem cu mare
indulgenţă, săpături arheologice (Webster, Evans şi Sanders 1993, 32).
Aceastea au semănat mai mult cu scormonelile în pământ ale căutătorilor de
comori decât ceea ce se înţelege în prezent printr-o investigaţie arheologică.
Apoi, pe la 1799, Winthrop Sargent publică artefactele Hopewell în
Transactions of the American Philosophical Society. Nu după mult timp,
adică în 1812, i-a naştere în Massachusetts American Antiquarian Society.

Deşi sunt lăudabile aceste eforturi de început, arheologia americană
nu a depăşit până în 1840 stadiul de ştiinţă mai mult speculativă,
subordonată căutării de artefacte în scopul alimentării şi completării unor
colecţii (Daniel 1986, 354 sq.; Webster, Evans şi Sanders 1993, 46 sqq.).
Până la Primul Război Mondial învăţaţii s-au concentrat mai mult asupra
descrierilor locurilor de descoperire şi a clasificării bunurilor recuperate. Un
exemplu în acest sens este una din primele lucrări editate de nou înfiinţatul
Smithsonian Institution, anume Ancient Monuments of the Mississippi
Valley.

Una din teoriile care se vehicula în acea vreme, era că movilele nu
sunt rodul activităţii indienilor. Această aserţiune va fi definitiv spulberată
odată cu apariţia în 1894 a cărţii lui Cyrus Thomas Report of Ethnology.

Un nou pas va fi realizat de către H.-R. Schoolcraft, care va edita, în
perioada 1851-1860, Archives of Aboriginal Knowledge. Periodicele
dedicate arheologiei americane încep să fie publicate din  ultimul sfert al
secolului al XIX-lea. În anul 1878 apare primul număr din American
Antiquarian, iar zece ani mai târziu, în anul 1888, debutează American
Anthropologist.

Ca la orice început, entuziasmul, cu diletantismul inerent, prevalau
cercetărilor ştiinţifice propriu-zise. Astfel, investigaţiile arheologice,
inclusiv cele în regiunile anexate ulterior, South West şi California, nu
utilizau metoda stratigrafică. Trebuie să menţionăm totuşi şi o excepţie
notabilă, este vorba de lucrarea lui W. H. Dall, intitulată On Succession in
Shell Heaps of the Aleutian Islands.
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Secolul al XX-lea marchează intrarea arheologiei americane într-o
nouă eră. Începând cu anii 1910-1914 se va trece la clasificarea şi ordonarea
descoperirilor în funcţie de reperele stratigrafice (Webster, Evans, Sanders
1993,49-51). În această perioadă W.C. Nelson va publica,  în urma
cercetărilor din South West,  lucrarea intitulată Pueblo Ruins of the Galisteo
Basin. Tot această regiune a Americii de Nord se va afla şi în atenţia lui
A.V. Kidder (Pecos Pueblo; vezi şi Spielmann, Schoeninger şi Moore 1990;
Elliot 1995, 34 sqq.), A.L. Kroeber (Zuñi), J.D. Figgins (Folsom). Nu putem
să omitem aici nici o serie de propuneri şi încercări teoretice, menite a
stabili o metodologie pe care cercetările de teren să o urmeze. Ne referim, în
primul rând, la lucrarea elaborată de către H.S. Gladwyn şi publicată în anul
1934, cu titlul A Method for the Designation of Cultures and their
Variation.

După 1939, interesul arheologilor s-a mutat asupra contextului
cultural, a ordonării geografice şi temporale a culturilor între ele (Webster,
Evans şi Sanders 1993, 54 sqq.). Una din poziţiile cele mai interesante
exprimate este a lui A.L. Kroebers în Cultural and Natural Areas of North
America.

Noile metode de cercetare, radiocarbon, termoluminescenţa,
utilizarea computerului, precum şi modelele teoretice de maxim impact în
arheologia mondială ale lui L.R. Binford, vor schimba mult investigaţia
arheologică nord-americană (Webster, Evans şi Sanders 1993, 62 sqq.).

I.1. CONCEPTUL DE PREISTORIE ÎN ISTORIOGRAFIA
NORD AMERICANĂ

În acest subcapitol vom zăbovi asupra unor denumiri şi concepte: preistorie
americană sau istorie precolumbiană; indieni, nativi americani sau
populaţie găsită pe continentul american de către europeni. Importanţa
optării pentru una sau alta dintre aceste denumiri rezidă din teoriile şi
conceptele aflate în spatele acestora.

Încă de la început ţinem să atragem atenţia asupra modului de
abordare a istoriei americane dinaintea venirii europenilor de către
arheologul american şi a celui european. Diferenţele apar încă din numele
prin care aceştia o desemnează.

Vom începe prin a prezenta conceptul de preistorie în istoriografia
americană (Dillehay 2000). Pentru cititorul român, european în general, se
ridică deja o problemă: cum definim perioada anterioară venirii europenilor
pe continentul american: precolumbiană sau preistorică?

Din start formula precolumbiană înseamnă ceea ce a înţeles, sau îi
place încă să înţeleagă, europeanul în raport cu America dinaintea sosirii lui
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acolo. Nu în puţine luări de poziţie s-a postulat în plan filozofic „eliberarea”
culturii continentului american de suprapunerea civilizaţiei europene, de
remodelarea acestei adevărate relaţii dintre tată şi fiu (Zea 1984, 55-56),
termenul de precolumbian relevând conotaţii europocentriste.

America, cu toate diferenţele de ordin cultural între partea sa nordică
şi cea sudică, era în perioada anterioară sosirii lui Columb în Bahamas,
insula Watlings, în octombrie 1492, un organism viu, un puzzle de state sau
comunităţi, cu o viaţă politică, socială, economică şi spirituală proprie, cu
realizări deosebite în varii domenii, dar şi cu nevoi şi speranţe cotidiene.
Această lume se va estompa şi va dispărea treptat, sub presiunea
„novatoare” şi „civilizatoare” a europenilor. Aceştia din urmă, mai exact
promotorilor lor ideologici, au urmărit stabilirea unei graniţe, a unui hotar,
care să despartă ceea ce a fost înainte de venirea lor de ceea ce s-a întâmplat
după ce au pus piciorul pe noul continent. Astfel, a luat naştere un concept,
denumit: perioada precolumbiană (sau prehispanică), menit a desemna vag
şi ambiguu un trecut „necivilizat” dar, mai ales, „necreştin”. Fie din
convingere, dar adesea doar din obişnuinţă, această „ştampilă” este intens
folosită de majoritatea specialiştilor europeni, mai cu seamă când se referă
la America Centrală şi de Sud (Bruguetti 1970; Dorsinfang-Smets 1973;
Aveni 1975; Aveni şi Gibbs 1976; Novăceanu 1977; Culbert şi Rice 1990;
Hammond 2003).

În ultimile decenii au apărut însă nuanţări şi chiar modificări
terminologice. Astfel, în prezent, pentru populaţia din America de Nord de
dinaintea pătrunderii europenilor, sud-vestul continentului neconstituind o
excepţie, este folosit termenul de preistorie (Stuart şi Gauthier 1984;
Cordell şi Gumerman 1989; Crown 1991; Gumerman 1994; Cordell, Doyel
şi Kintigh 1994; Adler şi Lipe 1996). Numai că acest concept nu este identic
cu cel postulat pentru alte spaţii, cum este, de exemplu, în general  Europa
(Daniel şi Renfrew 1988), şi în particular România (Vulpe 1996, 488).
Considerăm că teremenul de preistorie nord-americană ar putea fi în
măsură să satisfacă atât istoriografia europeană cât şi cea americană. De ce
nord-americană? Vom vedea în continuare.

Arheologii americani cuprind întreaga perioadă de la primele urme
umane pe continentul american şi până la venirea primilor europeni sub
denumirea de preistorie (Fiedel 1992). Totuşi, capătul superior al acestei
perioade este contemporan în Europa cu Evul Mediu târziu, ba chiar în
unele state, vest-europene, cu apariţia germenilor capitalismului. Preistoria
se terminase de mult în orice spaţiu ocupat de către europenii secolului al
XVI-lea. Argumentul american în a utiliza totuşi termenul de preistorie
constă în faptul că, indiferent de perioada în care ne aflăm, dezvoltarea de
ansamblu a societăţii caracterizează epoca şi nu anul. Ori, în cazul oricărei
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comunităţi americane anterioare venirii europenilor, nu putem vorbi de
altceva decât de nivel neolitic.

Unii specialişti propun o cale de mijloc, utilizând termeni oarecum
neutri în a defini populaţiile americane dinaintea sosirii europenilor.
Termenii utilizaţi de către aceştia: străvechi, vechi, preclasic, paleoindieni
(Rachet 1977a, 405; Fox, Smith şi Wilkins 1992; Wills şi Leonard 1994), au
totuşi dezavantajul de fi vagi, neclari.

Chiar şi o analiză superficială a celor trei tendinţe în definirea
oamenilor Americii dinainte de Columb, ne arată că, de fapt, fiecare din
termeni (concept) este corect; depinde din ce unghi este privită problema.

I.2. POPULAREA AMERICII

Originea populaţiei pe care europenii au găsit-o la venirea lor în
America a constituit un subiect de largi şi aprinse dezbateri de-a lungul
timpului (Dillehay 1988). Au fost avansate numeroase teorii, Urheimat-ul
populaţiilor preistorice americane fiind căutat pe toate continentele actuale
şi chiar pe altele ipotetice, în prezent dispărute (Meltzer 1993).  Credem că
este binevenită o prezentare succintă a câtorva dintre acestea, pentru ca în
final să stăruim mai mult asupra celei mai probabile dintre ele, imigrarea
prin strâmtoarea Bering (pl. 1), singura de altfel susţinută cu argumente
ştiinţifice (Dillehay şi Meltz 1991).

Faptul că populaţiile nord-americane nu au locuit dintotdeauna pe
aceleaşi meleaguri era un fapt conştientizat chiar de ei înşişi. Acest lucru
transpare în diverse mituri şi legende de întemeiere (vezi aceiaşi concepţie şi
la mayaşii-quiché în Popul Vuh; Kernbach 1978, 97 sqq.). Varietatea şi
complexitatea acestora depăşeşte cu mult scopul propus de noi în această
lucrare, putând fi, cu siguranţă, subiectul unei contribuţii de sine stătoare.
Noi ne vom limita la trimiteri punctuale atunci când vom trata manifestările
religioase ale diverselor populaţii din sud-vestul S.U.A.

Data venirii primilor oameni în America constituie încă o serioasă
controversă pentru specialişti (Meltzer 1989; 1993). În linii mari, aceasta s-
ar fi produs la sfârşitul glaciaţiei, în Pleistocen, când scutul de gheaţă
acoperea încă o mare parte din America de Nord (Plog 2003, 37). Datările
radiocarbon plasează cele mai timpurii descoperiri din Alaska pe la 10000-
9500 faţă de prezent, iar cele din America de Nord pe la 9500-9000.
Controversa constă în faptul că tot date radiocarbon indică datări mai
timpurii cu câteva mii de ani pentru  situri ca Meadowcraft Rockshelter din
Pennsylvania (Adovasio şi Page 2002) sau Monte Verde din sudul statului
Chile (Dillehay 1989). Şi pentru regiunea care ne interesează, sud-vestul


