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SKANOWANIE LASEROWE, WYKOPALISKA I KONSULTACJE ZE WSPÓŁCZESNYMI

INDIANAMI. O OSTATNICH KILKU SEZONACH POLSKICH BADAŃ PREKOLUMBIJSKIEJ

KULTURY PUEBLO W KANIONACH KOLORADO

 
Projekt Archeologiczny Sand Canyon-Castle Rock prowadzony jest od 2011 roku w
południowo-zachodniej części Kolorado, w tzw. regionie Mesa Verde. Skupia się on przede
wszystkim na dokumentacji i rekonstrukcji osadnictwa (w tym architektury obronnej)
starożytnej kultury Pueblo z XII i XIII wieku n.e., zmian społeczno-kulturowych, jakie w
niej zachodziły, a także w dużej mierze analiz sztuki naskalnej (malowideł i petroglifów
kultury Pueblo, ale też Indian Ute i Nawahów), odkrywanej w ramach projektu. Część
wyników badań można prześledzić na oficjalnych stronach projektu: https://e-
sandcanyon.org/ i https://www.facebook.com/PolskaEkspedycjadoKolorado.

 Od kilku lat duży nacisk kładziony jest na zastosowanie nowoczesnych technik
digitalizacyjnych w dokumentacji kulturowego dziedzictwa indiańskiego, wliczając w to
zaawansowane techniki fotograficzne (np. fotogrametria), skanowanie laserowe 3D naziemne
oraz z powietrza za pomocą drona, jak też szereg technik i metod cyfrowej analizy danych, w
tym opracowanie nowych technik analiz słabo czytelnych paneli z malowidłami i petroglifami
indiańskimi. Z drugiej strony kontynuowane są badania „tradycyjnymi” metodami
archeologicznymi, jak wykopaliska, ale także współpraca z przedstawicielami współczesnych
Indian Pueblo. Ten ostatni aspekt realizowany jest poprzez konsultacje i wizyty terenowe
przedstawicieli grupy Hopi z Arizony, mające pomoc w wyjaśnianiu wielu aspektów
odkrywanych w trakcie badań archeologicznych, a w których właściwym wytłumaczeniu może
pomóc (z braku źródeł pisanych) indiańska tradycja ustna.

 Referat przedstawia wyniki badań projektu, z uwzględnieniem różnych, wymienionych
powyżej danych, których integracja i kompleksowa analiza może dopiero przynieść próbę
pełniejszej (pełnej?) rekonstrukcji społeczności rolniczej kultury Pueblo, ale też
koczowniczych Ute i Nawahów, którzy w pewnym okresie pojawili się także w regionie Mesa
Verde. Prezentowane wyniki przedstawione są przez kierownika projektu oraz część zespołu
badawczego, składającego się ze studentów, doktorantów i pracowników Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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