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PREFAŢĂ

Până acum 15 ani, cunoştinţele noastre, ale cititorilor din România,
cu privire la lumea veche a Americii de Nord, cea anterioară pătrunderii
europenilor, erau în general puţine şi selective (Andrieş 1965; Rachet 1977a,
405 sqq.; Stingl 1979). O excepţie lăudabilă o constituia doar volumul scris
de Dan Grigorescu „La nord de Rio Grande” (1985).

Când era vorba de Lumea Nouă, de cele două Americi, multe cărţi
apărute în România, fie ale unor autori români (amintim, de exemplu, pe
Păcurariu 1973; Novăceanu 1977), fie traduse, se refereau la spaţiul
Americii Centrale şi de Sud (Lorinţ şi Moraru Popa 1968; Vaillant 1964;
Rachet 1977a, 407 sqq.; Padrón 1979; Burland 1981, 37 sqq., 118 sqq.), la
populaţiile precolumbiene ale olmecilor (Soustelle 1982), mayaşilor
(Burland 1981, 92 sqq.), aztecilor şi toltecilor (Simoni-Abbat 1979; Burland
1981, 64 sqq.). Acestea, prin cultura lor materială şi spirituală deosebit de
fascinante, au stârnit interesul iubitorilor de istorie din România, mai ales al
celor pasionaţi de zone, peisaje şi obiceiuri exotice.

În ultimii ani, informaţiile cu privire la populaţiile native ale
Americii de Nord au devenit mai accesibile publicului din România. Acest
fapt se datorează, în special, unor programe de televiziune cu caracter
cultural şi ştiinţific. Cu toate acestea, din evidente raţiuni economico-
financiare, nu toţi doritorii pot să-şi permită racordarea la reţelele de cablu
sau antene digitale tv, impactul emisiunilor de profil fiind în prezent
oarecum limitat. Nici producţia de carte ştiinţifică sau lucrări de
popularizare nu excelează pe piaţa românească, în consecinţă nici imaginea
„nord-americanilor primitivi” nu este prea bine şi corect conturată.

Cititorii sunt avertizaţi că demersul nostru, chiar dacă nu se
conformează în totalitate manierei de contribuţie ştiinţifică de tradiţie
europeană, tinde către la o împletire cât mai armonioasă a rezultatelor
cercetărilor arheologice cu „stilul” specific american de a scrie lucrări
accesibile şi publicului larg (Zea 1984, 34 sqq.). Paradoxal, un astfel de
demers nu este deloc lesnicioas, ba dimpotrivă! În acest context, suntem
conştienţi că, un autor, fie el bun sau prost, ori nici bun nici prost, este un
personaj pe care oricine are dreptul să-l atace fără cruţare, pentru că deşi nu
toată lumea este în stare să scrie o carte, fiecare se crede în stare să judece.

De ce o lucrare despre preistoria Americii? Fiindcă în România, în
general, se ştie relativ puţin şi oarecum haotic despre această perioadă.
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Fiindcă imaginea populaţiei americane native se rezumă, mai ales, la
personajele din cărţile unor scriitori precum Karl May, Fenimore Cooper
sau din filmele produse mai demult sau recent la Hollywood sau în Europa.
Cunoştinţele noastre nu pot să se oprească numai la Winetou sau alte
personaje, şi nici nu putem „dansa exclusiv cu lupii”.

Efortul autorilor incumbă din start unele dezvantajele. Poate cel mai
important dintre acestea este că arheologul european, sau cel român de
şcoală europeană (germană), nu poate exploata eficient şi după rigorile
învăţate informaţia. Pe de altă parte, nici din punct de vedere teoretic aceasta
nu-i foloseşte întotdeauna, arheologia teoretică europeană îndepărtându-se
de cea nord-americană.

Lucrarea nostră are bază un material documentar, adunat, cu
intermitenţe, de-a lungul mai multor ani. Încă dinaintea primei călătorii pe
pământ american, prilejuită de participarea la cel de-al V-lea Congres
Mondial al Arheologilor, Washington D.C., 21-26 iunie 2003, am urmărit să
ne familiarizăm cu o lume cvasi-total necunoscută arheologului român. Încă
de atunci am putut constata cantitatea redusă de informaţie disponibilă
consultării, existentă în bibliotecile şi instituţiile culturale din România.
Tocmai de aceea, în puţinul timp petrecut la Washington, am căutat să ne
completăm informaţiile direct de la sursă. Vizitarea unor remarcabile muzee
(dintre care menţionăm National Museum of Natural History şi National
Museum of the American Indian), precum şi a bibliotecilor unor prestigioase
institute (Smithsonian Institution şi Getty Conservation Institute) şi
universităţi (Catholic University), au avut darul de a ne completa substanţial
(chiar copleşitor!) atât baza de date despre nativii americani, cât şi percepţia
noastră asupra acestora. Un an mai târziu, o nouă călătorie în S.U.A., de
data aceasta mult mai la vest, cu ocazia celei de-a 7-a Conferinţe
Internaţionale Oxford de Arheoastronomie, Flagstaff, Arizona, 21-26 iunie
2004 (pl. 43/b), ne-a permis continuarea demersului nostru. De data aceasta,
documentarea în muzee (Museum of Northern Arizona, din Flagstaff, Grand
Canyon National Museum – pl. 34/a-b - şi Pueblo Grande Museum din
Phoenix – pl. 9, 14) şi în biblioteci (North Arizona University din Flagstaff –
pl. 40/b) a fost fericit completată de vizitarea unui număr impresionant de
situri arheologice din cadrul Western National Park Association. Avem
convingerea, cu riscul de a stârni controverse, că unele dintre acestea, ca
Montezuma Castle (pl. 25) , Tuzigoot sau Wupatki (pl. 16/a, 24), sunt
comparabile cu multe situri preistorice din Europa sau Orient.

Chiar dacă, cel puţin la prima vedere, documentarea noastră, având
în vedere problematica vastă, poate părea „subţire”, lipsa unor asemenea
lucrări în România ne legitimează îndrăzneala. Menţionăm, de asemenea, că
efortul nostru a fost apreciat, susţinut, chiar şi criticat (dar constructiv!) de
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către mai mulţi colegi arheologi americani, cărora dorim să le mulţumim şi
pe această cale. Dacă totuşi, colegi din România ne consideră prea
cutezători în încercarea noastră, nu putem decât să le adresăm o zicală
americană, pe cât de simplă şi directă pe atât de sugestivă: Sit down and
write one of your own! Mai multe lucrări pe această temă nu ar face decât să
umple un gol, existent de multă vreme în peisajul editorial din Romania.

Dincolo de cele spuse mai sus, vrem totuşi să menţionăm limitele
demersului nostru. Ne place să credem că, probabil, cel puţin pentru nivelul
unei introduceri în preistoria S.U.A., în cazul particular al acestui prim
volum, preistoria sud-vestului, încercarea noastră acoperă un gol de
informaţie, făcând astfel mai accesibil acest domeniu celor îndrăgostiţi de
istorie, fiind, suntem siguri, şi un instrument util mediului universitar.

Chiar dacă pare oarecum forţată, din punct de vedere al antropologiei
culturale, cunoaşterea unor mecanisme ale vieţii spirituale, ale traiului
cotidian preistoric nord-american, poate oferi posibilitatea pătrunderii mai
corecte în intimitatea comunităţilor străvechi, preistorice (paleolitice,
neolitice, eneolitice sau din epoca bronzului), sud-est europene, trecându-se
astfel dincolo de atât de iubitul (de către mulţi arheologi!) prag al
domeniului ceramicii. Astfel, ca să dăm un exemplu, cât se poate de banal, o
parte din artefactele nord-americane, unele păstrate până în secolul XX, ne
gândim aici la topoarele-ciocan din piatră cu şanţ circular, au corespondenţe
în culturile eneolitice Gumelniţa şi Cucuteni sau Glina şi Tei din epoca
bronzului de pe teritoriul României.

Este de datoria noastră să mulţumim şi prin aceste rânduri unor
colegi americani din Phoenix, Flagstaff şi Washington. Mulţumirile noastre
se îndreaptă  mai ales către Todd Bostwick (pl. 43/în mijloc), profesor la
Arizona State University şi arheolog-şef al oraşului Phoenix (City
Archaeologist of Phoenix), capitala statului Arizona. Todd Bostwick ne-a
înlesnit intrarea la Arizona Science Center şi la Pueblo Grande Museum din
Phoenix. Accesul pe care domnia sa ni l-a asigurat în „bucătăria” acestui
muzeu, în laboratoare incredibil de utilate, la care un arheolog român nu
îndrăzneşte nici măcar să viseze, a fost de nepreţuit. Totodată, cu amabilitate
şi disponibilitate, Todd Bostwick ne-a oferit o sumedenie de informaţii, şi
multă bibliografie, care nu sunt totdeauna de găsit în publicaţii sau
accesibile publicului larg. Generozitatea sa s-a manifestat şi dincolo de
domeniul academic, asigurându-ne găzduire pe durata şederii noastre în
Phoenix.

La Flagstaff, oraş aflat la poalele lui San Francisco Peak (pl. 40-41),
la o înălţime de 7000 de picioare (= 2121 m), având printre locuitorii săi un
procent de 11.3% indieni, unde am participat la congresul mai sus
menţionat, dedicat, aşa cum indică şi denumirea, problematicii
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arheoastronomiei (Fountain şi Sinclair 2004), am beneficiat de suportul
material şi logistic pus la dispoziţie de North Arizona University, reprezentat
de profesorul Bryan Bates şi echipa sa. Nu putem uita însă nici eforturile şi
totalul sprijin acordat de către colegii de la Coconino Community College.

Tot aici, de un real folos ne-au fost vizitele de lucru la Museum of
Northern Arizona, Pioneer Museum şi Lowell Observatory, dar, în special,
la siturile din Grand Canyon şi din deşertul Sonora, cu al său Desert
Museum, şi în rezervaţiile indienilor Navajo (am văzut numai o mică parte a
rezervaţiei Navajo Nation  (pl. 5) ce cuprinde 27000 de mile2 de deşert,
munţi, canioane şi lacuri ce se întind în statele Arizona, Utah, Colorado şi
New Mexico; vezi şi Rocek 1988) şi Hopi.

O bună parte din perigrinările prin Arizona au fost posibile numai
datorită deosebitei ospitalităţi ale gazdelor noastre din Flagstaff: Cynthia
Mackinnon şi familia ei (pl. 42/a-b), dr. Charles Avery, Mariana de Kock şi
Bill Breen, persoane particulare, care cu multă delicateţe au avut grijă de noi
cât timp am zăbovit în localitate.

Tuturor celor menţionaţi, cât şi colegei dr. Therese Muranaka
(California State Parks, San Diego), vorbitoare de limba română, întâlnită
în 2003 la Fifth World Archaeological Congress de la Washington D.C., şi
lui Tim Ward, scriitor din Washington, un adevărat prieten al României,
care a fost în ţara noastră, trebuie să le exprimăm gratitudinea noastră
profundă.

Volumul de faţă se compune din două părţi principale. Prima este
dedicată creionării într-o manieră foarte sintetică a preistoriei întregului
spaţiu al S.U.A. A doua parte constă într-o analiză a aceleiaşi perioade,
limitătă însă doar la ţinuturile din sud-vestul S.U.A.


