
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Tom 56, s.                       Wrocław 2014

Karolina Krajewskaa, Łukasz Mikocikb

WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA LEWOBRZEŻNEJ 
TERASIE U UJŚCIA RZEKI TAMBO, 

COSTA EXTREMO SUR, PERU

Abstract: 

   

 The problem of the cultural development of certain areas of the southern extreme of 
Peru (Costa Extremo Sur), despite many years of research have still not been fully resolved. In 
2013, archaeologists from the Institute of Archaeology, University of Wroclaw, working in this 
area for several years, conducted a study on the left bank of the Tambo River. In February 2014 
they expanded the area of   prospecting, to cover the stretch between the villages Chucarapi and 
La Pampilla. As a result, they registered four new, so far not investigated archaeological sites - 
Pampa Blanca, La Pampilla 4, 3 and 2. In the same season on mentioned sites were carried out 
measurements and excavations. Their main objective was to determine cultural affiliation and 
a function of discussed sites. As a result, the investigators acquired archaeological material and 
information on the spatial situation. In the later stage of work comparative analysis of artifacts 
was carried out, allowing preliminary determination of the chronology of the four registered 
sites and the nature of settlement in this area. It was determined that we are dealing mainly 
with the sepulchral sites, on which dominates the culture material affiliated to the Chiribaya 
culture. Thanks to that fact, we can likely date the cemeteries back to the late intermediate 
period, that is the first half of the second millennium of our era. Grave goods also highlights 
the economic model preferred by the Chiribaya people, that is the use of marine resources in 
combination with agriculture and camelid breeding. However, the form of tombs and their 
comparison with other well-known Chiribaya sites, points out the adaptation of the funerary 
structures to the natural conditions. An interesting issue is the presence of the artifacts that 
can be associated with the neighbor cultures of the same period, such as estuquiña, churajón 
or chuquibamba. They could be evidence of the extensive contacts between the different river 
valleys and also between the coastal and the mountain zone. Another interesting issue is the 
link between Chiribaya culture and a prior civilization of Tiwanaku, the presence of which was 
confirmed on adjacent sites.
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WSTĘP

 Początki systematycznych badań archeologicznych na południowych krań-
cach dzisiejszego Peru (Extremo Sur) sięgają pierwszych lat ubiegłego stulecia (Kro-
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eber 1944; Rowe 1956, Szykulski 2005; Uhle 1919, 1935). Dopiero od lat osiem-
dziesiątych XX wieku obserwujemy ich wyraźną intensyfikację, czego dowodem 
są m.in., licznie pojawiające się w ostatnich dekadach publikacje, zarówno o cha-
rakterze naukowym, jak i popularyzatorskim1. W wyniku tych badań znacznemu 
poszerzeniu uległa baza źródłowa, stanowiąca podstawę do zrozumienia zjawisk 
kulturowych, występujących na tym terenie w epoce prekolumbijskiej. 
 Pomimo niewątpliwych osiągnięć archeologii Peru, w dalszym ciągu ob-
serwuje się wyraźną dysproporcję pomiędzy stanem badań w północnej i środ-
kowej części kraju, a jego południowymi krańcami, gdzie nadal istnieją rozległe 
– nigdy nie badane przez archeologów - obszary, częstokroć o niezdefiniowanych 
kontekstach kulturowych i nierozpoznanych mechanizmach relacji interkulturo-
wych. Do niedawna, do takich właśnie obszarów należało zlewisko Rio Tambo, 
jednego z największych cieków wodnych południowych krańców Peru. Sytuacja 
uległa wyraźnej zmianie w roku 2008, kiedy to  na tym terenie Uniwersytet Wro-
cławski rozpoczął długofalowy program badawczy. Jego celem jest analiza prze-
mian osadniczych zachodzących tutaj w epoce prekolumbijskiej oraz ich powiązań 
z postępującymi sukcesywnie zmianami środowiskowymi2.
 Jednym z najbardziej istotnych problemów prowadzonych badań, była 
dokumentacja dotychczas nie rozpoznanych stanowisk oraz określenie zarówno 
przynależności kulturowej, jak i pozycji chronologicznej, występującego w ich ob-
rębie materiału zabytkowego. Prace te są podstawą do dalszych badań nad pro-
blemem migracji oraz powiązań interkulturowych badanego obszaru zarówno ze 
strefą wysokogórską (Altiplano) jak i terenami wybrzeża leżącymi na północ i po-
łudnie od ujścia rzeki Tambo do Pacyfiku.
 W maju 2013 oraz lutym 2014 roku zostało przeprowadzone rozpoznanie 
archeologiczne na lewobrzeżnym skraju dolnego odcinka Rio Tambo. W dalszym 
etapie, na odkrytych stanowiskach, dokonano prac pomiarowych i sondażowo-
-wykopaliskowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych 
wyników tych badań, będących podstawą do szerszej dyskusji nad zagadnieniem 
relacji interregionalnych pomiędzy strefą górską, a wybrzeżem Pacyfiku.

MATERIAŁY I METODY 

 Wstępne prace archeologiczne koncentrowały się na obszarze teras post-
glacjalnych, zlokalizowanych w obrębie wyniesienia określanego jako Cerro Ban-
durias, a rozciągających się pomiędzy niewielką osadą Chucarapi, a miejscowością 

1 Dzieje się to głównie za sprawą realizowanych tutaj dużych, międzynarodowych przedsięwzięć ba-
    dawczych, W pierwszym rzędzie, należałoby wymienić projekty: Contisuyo (Bawden 1989; Buiks-
    tra 1989, 1995; Jessup 1987; Moseley, Feldman, Goldstein, Watanabe 1991; Owen 1993; Rice 1985, 
    1993), Churajón (Szykulski 2005, 2008, 2010), Condesuyos (Ziółkowski, Belan 2000-2001, Ziółkow-   
    ski, Belan, Sobczyk 2005) oraz  realizowany przez Uniwersytet Wrocławski Projekt Tambo (Krajew-
   ska 2013; Mikocik 2013; Szykulski 2010, 2013, 2013a, 2013b).
2 Od samego początku, po chwilę obecną, pracami badawczymi kieruje prof. Józef Szykulski z Uni-
   wersytetu Wrocławskiego.
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La Pampilla, znajdującą się już na granicy pomiędzy dolnym biegiem rzeki Tambo, 
a jej rozległą deltą (ryc. 1). Odkryto cztery stanowiska, nazwane: Pampa Blanca, La 
Pampilla 4, La Pampilla 3 oraz La Pampilla 2 (ryc. 2).

Ryc. 1. Zdjęcie satelitarne delty rzeki Tambo z zaznaczonym na czerwono obszarem 
badań powierzchniowych (Google Earth) (wyk. Karolina Krajewska)

Ryc. 2. Widok panoramiczny stanowisk oraz La Pampilla 3 (fot. Józef Szykulski)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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 Występowanie na niektórych stanowiskach wyraźnych zarysów struktur 
architektonicznych oraz relatywnie niewielka ilość znalezionego na powierzchni 
materiału zabytkowego, pozwalała domniemywać, że stanowiska te nie były ce-
lem regularnych dewastacji dokonywanych przez rabusi grobów (tzw. huaqueros). 
Za wnioskiem takim przemawiała również niewielka ilość widocznych wkopów 
rabunkowych3. Z tego też względu podjęto decyzję o założeniu, na wszystkich wy-
mienionych stanowiskach, wykopów sondażowych, które w uzasadnionych przy-
padkach uległy dalszemu poszerzeniu. Prace wykopaliskowe rozpoczęto od stano-
wiska Pampa Blanca położonego najdalej w górę rzeki, a następnie kontynuowano 
je posuwając się w kierunku południowo-zachodnim, tzn. w kierunku delty rzeki 
Tambo.

Pampa Blanca

 Na stanowisku tym zarejestrowano, wyraźnie zarysowujące się na po-
wierzchni, pozostałości dwóch relatywnie dużych skupisk kamieni (ryc. 3 i 4). 
Jedno z nich – zdefiniowane jako struktura I – znajdowało się na łagodnie opada-
jącym ku rzece odcinku zbocza, natomiast drugie (struktura II) na obrzeżu terasy. 
Pierwsza ze struktur posiadała prostokątny zarys o wymiarach około 14 x 12 m. 
Natomiast forma struktury II była nieregularna i praktycznie tworzyło ją skupisko 
kręgów wykonanych z otoczaków postglacjalnych, które zajmowało powierzchnię 
o wymiarach około 20 x 5 m (ryc. 3).

3 Niestety, w dalszym etapie badań oczekiwania te nie w pełni się spełniły.

Ryc.3. Pampa Blanca. Widok stanowiska z zaznaczonymi strukturami kamiennymi,
 (fot. Łukasz Mikocik, wyk. Karolina Krajewska)

K. Krajewska, Ł. Mikocik
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 Na powierzchni stanowiska wystąpiły fragmenty ceramiki. Ich największa 
koncentracja znajdowała się przy południowo-wschodnim skraju obu struktur. 
Nachylenie powierzchni stanowiska, procesy wietrzenia i denudacji doprowadzi-
ły do zredoponowania materiału oraz jego koncentrację na brzegu naturalnych 
zapór, jakimi były obie wymienione struktury kamienne. O przemieszaniu ce-
ramiki świadczą również charakterystyczne ślady zeszlifowania widoczne na jej 
powierzchni. Wśród znalezionego materiału zabytkowego odnotowano pojedyn-
cze fragmenty ceramiki o charakterystycznej czerwonej barwie oraz technologii 
wykonania przypominającej wyroby  Tiahuanaco oraz inne związane z późnym 
okresem przejściowym i zaklasyfikowane do tzw. grupy tricolor sur. Ponadto liczną 
grupę znalezisk stanowiły fragmenty kulistych, niezdobionych naczyń o charakte-
rystycznej dla materiałów późnoformatywnych tej części wybrzeża, brązowej lub 
ciemno brązowej powierzchni.      
 Prowadzony w obrębie struktury I wykop sondażowy objął tylko jeden 
z narożników całego założenia. Była ona skonstruowany z otoczaków oraz łupa-
nych kamieni, nie łączonych zaprawą. Przy czym, zachowały się jedynie dwa rzę-
dy kamieni4. W obrębie całego założenia nie odnotowano kontekstu kulturowe-
go pozwalającego określić jego chronologię. W trakcie badań, bezpośrednio przy 
wschodnim krańcu struktury, odkryto grobowiec szybowy o przekroju owalnym 

Ryc. 4. Pampa Blanca. Plan stanowiska z zaznaczonymi strukturami kamiennymi 
(wyk. Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik)

4 Należy zaznaczyć, że do dewastacji struktury I w dużej mierze przyczyniły się liczne w tym regionie 
   trzęsienia ziemi oraz procesy naturalne, takie jak denudacja i wietrzenie.

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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i ścianach wyłożonych otoczakami (ryc. 5). Został on wcześniej wyrabowany, 
świadczy o tym brak pokrywy grobowej oraz wyposażenia. Należy podkreślić, że 
brak jest jakichkolwiek przesłanek pozwalających wiązać grobowiec ze znajdującą 
się tuż obok konstrukcją architektoniczną. 

 
 

 Badania prowadzone w obrębie struktury II wskazywały, że zauważalne na 
powierzchni kręgi kamienne są pozostałością konstrukcji grobowych o podobnej 
formie jak w przypadku grobu ze struktury I (ryc. 6). Eksploracja dwóch grobów 
potwierdziła, że zostały już w przeszłości wyrabowane.

La Pampilla 4

 Na stanowisku odnotowano skupiska otoczaków kamiennych, w obrę-
bie których założono dwa wykopy sondażowe. Badania w pierwszym z nich dały 
wynik negatywny, natomiast w wykopie II odkryto trzy wyrabowane grobowce 
szybowe bez wyposażenia, posiadające konstrukcję podobną do tych, zarejestro-
wanych na stanowisku Pampa Blanca (ryc. 7). Wewnątrz grobów nie odnotowano 
żadnego materiału pozwalającego bliżej sprecyzować chronologię budowli. Wy-
stępujące na powierzchni stanowiska, stosunkowo nieliczne, fragmenty ceramiki 
wskazują na ich przynależność do późnego okresu przejściowego (tricolor sur). 
Brak fragmentów diagnostycznych nie pozwala na precyzyjne określenie ich przy-
należności kulturowej

 

Ryc. 5. Pampa Blanca. Grób 1 (fot. Łukasz Mikocik)

K. Krajewska, Ł. Mikocik
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      La Pampilla 3 

 Znajduje się na rozległej terasie rozciągającej się wzdłuż urwistego zbo-
cza Cerro Bandurias. W kierunku południowo-zachodnim terasa była przecięta 
stosunkowo płytką, wydłużoną niecką, za którą ulegała nieznacznemu obniżeniu. 
Wyraźne rozgraniczenie topograficzne oraz nieco odmienny charakter znajdowa-
nych na powierzchni pozostałości spowodował, że znajdująca się po drugiej stro-
nie niecki część terasy została określona jako stanowisko La Pampilla 2.
 Przed rozpoczęciem badań, na powierzchni stanowiska La Pampilla 3, 
można było zaobserwować pojedyncze fragmenty ceramiki oraz skupiska kamieni, 
których forma nie wskazywała jednak, że są one częścią jakiejś prekolumbijskiej 
struktury. Znajdowane ułamki naczyń miały niewątpliwie charakter prekolumbij-
ski. Jednakże w dużej mierze pochodziły one z wyrobów użytkowych, o trudnej do 
ustalenia przynależności kulturowej. Znaczna część pozostałych egzemplarzy po-
siadała silnie zeszlifowane powierzchnie powstałe w wyniku procesów postdepo-
zycyjnych. Znalezione fragmenty można wiązać z późnym okresem przejściowym 
(tricolor sur). Na obszarze stanowiska La Pampilla 3, na samym skraju terasy znaj-
dowało się kilka wkopów, w których zaobserwowano, przylegające do siebie, bloki 
kamienne (ryc. 8). W ich obrębie zarejestrowano kości ludzkie, tekstylia, fragmen-

Ryc. 6. Pampa Blanca. Grób 2 (fot. Łukasz Mikocik)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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Ryc. 7. La Pampilla 4. Grób 1 (fot. Łukasz Mikocik)

Ryc. 8. La Pampilla 3. Pozostałości wkopu rabunkowego (fot. Józef Szykulski)

K. Krajewska, Ł. Mikocik
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ty naczyń oraz wyrobów z drewna. Zarówno sama forma konstrukcji kamiennych, 
jak i udokumentowany materiał, wskazywały, że mamy w tym przypadku do czy-
nienia z wyrabowanymi grobowcami. 
 Założono pięć wykopów, usytuowanych liniowo wzdłuż brzegu terasy, 
które obejmowały również dużą część zniszczonych przez rabusi grobów (ryc. 9). 
Ponadto, w części centralnej terasy, wykonano pięć niewielkich sondaży, mających 
na celu uchwycenie ewentualnych struktur mieszkalnych. Zgodnie z oczekiwania-
mi, sondaże dały wynik negatywny. 

 W obrębie wykopów I–IV odkryto i wyeksplorowano szesnaście grobow-
ców o formie podobnej do znalezisk ze stanowisk Pampa Blanca i Pampilla 4 (ryc. 
9, 10). Są to konstrukcje szybowe o przekroju owalnym i ścianach wyłożonych 
otoczakami (ryc. 11). Ich głębokość wahała się w granicach od 65 do 120 cm, nato-
miast średnica przekroju (w swojej największej rozpiętości) oscylowała pomiędzy 
55 a 95 cm. W niektórych z grobowców zaobserwowano pozostałości pokrywy 
grobowej, wykonanej z gruzu kamiennego oraz gliny (ryc. 12). Grób 3 miał do-
datkowy element konstrukcyjny w postaci murka okalającego wlot jamy grobowej 
(obstawa kamienna) (ryc. 13). Murek posadowiony był znacznie wyżej niż wlot 
szybu i należy założyć, że w trakcie użytkowania cmentarzyska wystawał nieco 
ponad jego powierzchnię (ryc. 14). Wszystkie groby –w mniejszym lub większym 
stopniu- zostały naruszone przez rabusiów, tzw. huaqueros. Odnotowano w nich, 
zarówno ludzki jak i zwierzęcy, materiał osteologiczny, a w niektórych, także ele-
menty wyposażenia grobowego (tab. 1). Wśród nich, w czterech przypadkach 
(groby 1, 2 ,12, 14) odnaleziono, w dużej mierze zachowane, zwłoki owinięte cału-
nami grobowymi, tzw. fardos funerarios (ryc. 12).
 W grobach znajdowała się znaczna ilość wyrobów lub ich fragmentów wy-
konanych z materii organicznej. Składały się na nie drewniane łyżki (groby 1, 5, 6, 
9, 10, 12, 14, 16), naczynia z tykwy (groby 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13), szpile wyko-
nane z kolców kaktusa (groby 9, 16) ,  grzebienie tkackie (groby 6, 9, 16), wrzecio-
na (grób 13), kłębki nici (grób 16) oraz kościana wichuña5(grób 11). Zachowały się 
również kolby kukurydzy. Jednakże najbardziej charakterystyczną grupę znalezisk 
5 Przyrząd tkacki, służący do porządkowania nici wątku i osnowy w trakcie tkania.

Ryc. 9. La Pampilla 3. Plan stanowiska z zaznaczonymi wykopami 
(wyk. Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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stanowią, na ogół dobrze zachowane, naczynia ceramiczne, wśród których można 
wyróżnić: czarki, amfory, dzbany, puchary oraz wazy (ryc. 15). Gros z nich charak-
teryzuje się lekko wyświeconą powierzchnią, koloru pomarańczowo-czerwonego. 
Na niektórych występuje, charakterystyczna dla kultury chiribaya, biało-czarna 
ornamentyka malarska. 

Ryc. 12. La Pampilla 3. Grób 1 w trakcie eksploracji (fot. Łukasz Mikocik)

Ryc. 13. La Pampilla 3. Profil pokrywy grobu 11 (fot. Łukasz Mikocik)

K. Krajewska, Ł. Mikocik
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        W badanych kontekstach grobowych zarejestrowano łącznie dwie czarki 
o dnie płaskim, posiadające charakterystyczny  guzek umiejscowiony na krawędzi 
wylewu (groby 1, 12). Jedna z nich, o ściankach zaokrąglonych, posiada ornamen-
tykę malarską w formie półokręgów w kolorze białym i czarnym, natomiast druga, 
o ściankach prostych, jest pozbawiona zdobień (ryc. 15a i 15c). Znaleziono również 
dwie niezdobione amfory o taśmowatych uchach (groby 1, 12). Różnią się one od 
siebie zarówno standardem wykonania, jak i tektoniką, a konkretnie, umiejscowie-
niem największej wydętości brzuśca (ryc. 15i, j). W grobach 1 i 8 znajdowały się dwa 
dzbany zaopatrzone w masywne ucha nieco wystające ponad wylew naczynia. Na 
obu tych egzemplarzach wystąpiła, charakterystyczna dla kultury chiribaya, orna-
mentyka malarska (ryc. 15d i 15f).
 Wśród innych naczyń ceramicznych należy wymienić, stosunkowo niesta-
rannie wykonany, niewielki pucharek o płaskim dnie, prostych, rozszerzających się 
ściankach i posiadający szeroki guzek na krawędzi wylewu, który na ogół określa się 
mianem kero (ryc. 15b). Znaleziono też miniaturową wazę o płaskim dnie i zaokrą-
glonych ściankach; uszka usytuowane są pionowo tuż pod krawędzią wylewu (ryc. 
15e). Ponadto z grobu 7 wydobyto fragmenty naczynia typu olla pato, tzn. garnek 
- kaczkę, które służyło do prażenia kukurydzy (Kołomański 2013; Szykulski 2005). 
Na cmentarzysku w La Pampilla 3 charakter wyraźnie intruzyjny mają fragmenty na-
czynia z grobiu 4. Zarówno silnie wyświecona powierzchnia o intensywnym, czerwo-
nym kolorze, jak i specyficzna ornamentyka geometryczna w kolorze czarnym są obce 
kulturze chiribaya (ryc. 15g i 15h).

Ryc. 14 .La Pampilla 3. Grób 3(fot. Łukasz Mikocik)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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1 Pampa Blanca 1 75  x 90 szybowy - - - - - - - - -
2 Pampa Blanca 2 70 x 60 szybowy - - - - - - - - -
3 Pampa Blanca 3 60 x 70 szybowy - - - - - - - - -
4 La Pampilla 4 1 80 x 50 szybowy - - - - - - - - -
5 La Pampilla 4 2 40 x 30 szybowy - - - - - - - - -
6 La Pampilla 4 3 50 x 40 szybowy - - - - - - - - -
7 La Pampilla 3 1 70 x 110 szybowy 1 1 1 - - 3 - 1 3
8 La Pampilla 3 2 - nieokreślony - - - - - - - - 1
9 La Pampilla 3 3 60 x 100 szybowy z 

dodatkowym 
pierścieniem

- - - 1 - 3 - 1 2

10 La Pampilla 3 4 95 x 115 szybowy - - - - - 9 - - 3
11 La Pampilla 3 5 75 x100 szybowy - - - - 1 1 - - 3
12 La Pampilla 3 6 70 x 98 szybowy - - - - - 7 - 2 9
13 La Pampilla 3 7 70 x 110 szybowy - - - - - 14 - - 5
14 La Pampilla 3 8 80 x 120 szybowy - - 1 - - 5 - - 4
15 La Pampilla 3 9 73 x 90 szybowy - - - - - - 1 1 5
16 La Pampilla 3 10 88 x 110 szybowy - - - - - - - 1 -
17 La Pampilla 3 11 70 x 100 szybowy - - - - - - 1 - 1
18 La Pampilla 3 12 70 x 65 szybowy 1 1 - - - - 1 1 3
19 La Pampilla 3 13 70 x 110 szybowy - - - - - - 1 1 3
20 La Pampilla 3 14 55 x 115 szybowy - - - - - 4 - 1 3
21 La Pampilla 3 15 75 x 80 szybowy - - - - - - - - 2

22 La Pampilla 3 16 76 x 110 szybowy - - - - - - - - 6

La Pampilla 2

 Na przylegającym do stanowiska La Pampilla 3, stanowisku La Pampilla 2 
w czterech wykopach sondażowych nie udało się natrafić na ślady jakichkolwiek 
struktur czy zabytków, pomimo znajdowanych na powierzchni fragmentów cerami-
ki. Ceramikę tą ogólnie można przypisać późnemu okresowi przejściowemu i zakla-

Tab. 1.  Pampa Blanca, La Pampilla 3, La Pampilla 4. Zestawienie materiału źródłowego
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syfikować ją do grupy wyrobów określanych jako ceramika typu tricolor sur. Nie-
które fragmenty można wiązać z cywilizacją Tiahuanaco, co nie powinno dziwić 
z uwagi na fakt, że na położonym nieco dalej w dół rzeki sektorze 9 stanowiska El 
Pino (sektor ten określany jest jako La Pampilla 1) odkryto rozległe cmentarzysko 
tej cywilizacji (Szykulski 2013).

Ryc. 15. Zestawienie ceramiki pozyskanej w trakcie prac na stanowisku La Pampilla 3: 
a - czarka z grobu 1; b - pucharek z grobu 3; c - czarka z grobu 12; d - dzban z grobu 1; 

e - waza z grobu 5; f - dzban z grobu 8; g-h - fragmenty ceramiki z grobu 4; i - amfora z grobu 1; 
j - amfora z grobu 12 (fot. Łukasz Mikocik, wyk. Karolina Krajewska)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...



156

PROBLEM INTERPRETACJI POZYSKANYCH ŹRÓDEŁ 
ARCHEOLOGICZNYCH

 Wyniki prac wykopaliskowych pozwalają na pewne konkluzje dotyczące 
zarówno przynależności kulturowej, jak i chronologii zarejestrowanych znalezisk.
Na stanowisku Pampa Blanca ceramika znaleziona na powierzchni zdaje się obej-
mować niezwykle szerokie spektrum kulturowe i chronologiczne, począwszy od 
końca okresu formatywnego, aż do późnego okresu przejściowego. Na szczególną 
uwagę zasługują tutaj fragmenty niezdobionych, kulistych naczyń, których duża 
liczba została stwierdzona na obrzeżach struktur I i II.
 Zarówno sama technologia wypału, jak i charakterystyczna lekko wygła-
dzono powierzchnia o brązowym lub ciemno brązowym kolorze wykazuje podo-
bieństwa do materiałów późnoformatywnych zarejestrowanych na jednym z kilku 
cmentarzysk stanowiska El Pino, położonego na lewobrzeżnym skraju delty Tam-
bo (Krajewska 2013; Szykulski 2013). Analogie do ceramiki z Pampa Blanca znaj-
dujemy również w pochodzących z dorzecza Siguas materiałach typu La Ramada 
oraz Siguas III, których chronologia zdaje się obejmować przedział czasowy po-
między IV – VIII wiekiem n.e. (Haeberli 2001, 2002; Huaman Lopez 2012, Santos 
1980).
 Problemem pozostaje jednak określenie zarówno przeznaczenia, jak i chro-
nologii zarejestrowanych na stanowisku Pampa Blanca struktur I oraz II. Wydaje 
się, że w przypadku tzw. struktury II możemy założyć, że chodzi tutaj o kamienie 
pochodząc z wyrabowanych grobowców, które osunęły się z nachylonej w kie-
runku rzeki platformy. Jednakże w przypadku struktury I mamy niewątpliwie do 
czynienia z pozostałością, prawdopodobnie prekolumbijskiego założenia architek-
tonicznego, o trudnej do określenia chronologii oraz przynależności kulturowej. 
Należy podkreślić, że istnieją przesłanki sugerujące jej powiązanie z okresem for-
matywnym.
  Analizując odkryte na stanowisku Pampa Blanca (dotyczy to również są-
siedniego stanowiska La Pampilla 4) grobowce szybowe, o przekroju owalnym i ścia-
nach wyłożonych otoczakami, należy jeszcze raz podkreślić, że w ich wnętrzu nie 
znaleziono żadnych zabytków. Jednakże sama ich budowa jest niemalże identyczna 
z konstrukcjami grobowymi cywilizacji Tiahuanaco odnotowanymi w jednym z sek-
torów pobliskiego stanowiska El Pino (Szykulski 2013a, 2013b). Podobne grobowce 
znane są również z cmentarzysk cywilizacji Tiahuanaco, odkrytych w środkowym 
odcinku doliny rzeki Osmore-Moquegua (Jessup 1991; Wise 1998). Tym samym 
ich pojawienie się w szeroko pojętej strefie wybrzeża południowych krańców Peru 
należy wiązać z okresem późnego horyzontu (600 – 1000 n.e.). Przedstawione fak-
ty nie wykluczają ich nieco późniejszej proweniencji, przypadającej już na późny 
okres przejściowy (ok. 1000 – 1450 n.e.), kiedy to na badanym przez nas obszarze 
rozwijały się tzw. kultury post-tiahuanaco (Lumbreras 1974; Szykulski 2005, 2008, 
2010). Wśród nich, w pierwszym rzędzie, należałoby wymienić kultury churajón, 
chiribaya oraz estuquiña.

K. Krajewska, Ł. Mikocik
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 Spośród trzech wymienionych powyżej kultur, groby szybowe o ścianach 
wyłożonych kamieniami odnotowujemy powszechnie na znajdujących się w do-
linie Osmore-Moquegua stanowiskach kultury estuquiña. Przykładem może być 
zarówno eponimiczne stanowisko położone w pobliżu miasta Moquegua, czy też 
znajdujące się w jego centrum cmentarzysko Terminal Terrestre (Piłat 2010). 
Również w kręgu kultury chiribaya niekiedy odnotowujemy wspomnianą formę 
grobowca. Potwierdzają to wyniki badań stanowiska Quebrada Chuza (Miranda, 
Umire 2007). Grobowiec tego typu udokumentowano także w sektorze 9 stanowi-
ska El Pino (La Pampilla), lecz w tym przypadku nie można wykluczyć, że mamy 
tutaj do czynienia z reutylizacją starszej konstrukcji grobowej, należącej do znaj-
dującego się tutaj stanowiska cywilizacji Tiahuanaco (ryc. 16). Tym bardziej, że 
pozostałe grobowce kultury chiribaya z tego regionu miały wprawdzie formę szy-
bu, ale nie posiadały szalunku kamiennego (Krajewska 2012, 2013; Mikocik 2012, 
2013). Ponadto, w większości ulegały one stopniowemu rozszerzeniu, przybierając 
kształt cylindryczny, gruszkowaty, lub szybu z dodatkową niszą (Ghersi 1956; Ko-
łomański 2013; Krajewska 2012; Mikocik 2012)6. 

Ryc. 16. El Pino, Sektor 9 (La Pampilla). Grób 40 (fot. Łukasz Mikocik)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...

6 Sposób konstrukcji wydaje się zależeć od uwarunkowań terenowych i rodzaju podłoża. Mógł to  
    być szyb wyko pany bezpośrednio w zwartym podłożu -caliche lub w skale- jak to obserwujemy 
     w przypadku pobliskich stano wisk El Toro i El Pino (Kołomański 2013; Krajewska 2012; Krajewska,
    Mikocik 2012; Mikocik 2012).
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 Wyniki badań stanowiska La Pampilla 3 pozwalają lepiej sprecyzować za-
równo przeznaczenie, chronologię jak i przynależność kulturową występujących tu 
znalezisk. W przypadku konstrukcji grobowych stwierdzamy, że w zasadzie są one 
identyczne z wcześniej omawianymi grobowcami ze stanowisk Pampa Blanca oraz 
Pampilla 4. Nie zmienia to jednak faktu, że niekiedy zauważa się elementy nie od-
notowywane na wcześniej wymienionych stanowiskach. Chodzi w tym przypadku 
o grób 3, gdzie udokumentowano dodatkowy –ulokowany nieco powyżej– pier-
ścień kamienny (murek), okalający wlot do szybu grobowego. Podobne rozwiąza-
nia odnotowujemy też w strefie górskiej regionu Moquegua, gdzie występują one na 
wspomnianym już eponimicznym stanowisku kultury estuquiña oraz należącym 
do tej kultury stanowisku Terminal Terrestre (Bukistra 1998, Piłat 2010).
 Konstrukcje tego typu stwierdzono także podczas badań na stanowisku 
El Pino, gdzie w obrębie cmentarzyska kultury chiribaya, odnotowano murek, 
otaczający obszar, na którym znajdowało się kilka wielokomorowych grobowców  
(ryc. 17). Również i tutaj budowla ta znajdowała się nieco powyżej wlotów do jam 
grobowych i pierwotnie prawdopodobnie nieco wystawała ponad powierzchnię 
cmentarzyska7. Warto nadmienić, że groby z dodatkową obstawą kamienną zare-
jestrowano także na stanowiskach El Toro 3 i El Toro 4 (Mikocik 2012). Badają-
cy dogłębnie kulturę chiribaya Tomasz Kołomański (2013) zwraca uwagę, że tego 
typu grobowce zwane tumbas collares występują na stanowisku chirybaya w El 
Yaral i wywodzi ich formę od konstrukcji funeralnych Tiahuanaco odnotowanych 
między innymi na pobliskim stanowisku Chen Chen. 
 Należy nadmienić że wystające na powierzchnię stanowiska kamienne 
obramowania (murki) spotykamy też w kręgu kultury churajón. Wystąpiły one 
na kilku cmentarzyskach tej kultury, w tym również na eponemicznym stanowi-
sku kultury churajón, gdzie w obrębie kopca grobowego 2 (montículo 2) udało 
się odnotować ofiary grobowe złożone w obrębie przestrzeni zamkniętej murem 
(Szykulski 2005, 353;  Szykulski, Belan 1996).
 Zarówno lokalizacja kamiennej obudowy w formie muru, jak i fakt, że 
prawdopodobnie wystawał on ponad powierzchnię cmentarzyska, pozwala wysu-
nąć hipotezę, że tego typu rozwiązania architektoniczne były miejscami świętymi 
(sacrum) służącym do obrzędów i składania ofiar. 
 Analizując formy i zdobienia naczyń ceramicznych pozyskanych w trakcie 
badań i porównując je z materiałami z innych stanowisk, stwierdzamy, że więk-
szość z nich należy przypisać kulturze chiribaya (Jessup 1991; Kołomański 2013; 
Szykulski 2010; Tejada Lewis 2009). Do grupy tej należą amfory8 misy9 i dzbany 
(ryc. 15)10. Z uwagi na ornamentykę, analizowane naczynia możemy przypisać tak 

K. Krajewska, Ł. Mikocik

7   Materiał dotychczas nie opublikowany. Prace prowadzone były w marcu 2012 roku; uprzejma 
     informacja, przekazana przez kierującego badaniami, prof. J. Szykulskiego).
8   Odpowiadają typom II.1.1 oraz II.2.1 według Kołomańskiego (2013).
9   Typ I.1.3 oraz typ I.2 według podziału zaproponowanego przez Kołomańskiego (2013).
10 Pierwszy z nich, zachowany kompletnie, odpowiada typowi III.1.3, natomiast drugi zachowany 
     jedynie częściowo, zbliżony jest do typu II.1.4 (Kołomański 2013).
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zwanemu stylowi San Geronimo, cechującemu się wysoką standaryzacją zarówno 
zdobionych jak i nie zdobionych naczyń (Jessup 1991, Kołomański 2013). Wystę-
pujące w nim zdobienia to przede wszystkim mało rozbudowane wzory składające 
się z poziomych lub pionowych linii, półkoli i trójkątów. Styl ten na ogól utożsa-
miany jest z ostatnią fazą rozwojową kultury chiribaya (Jessup 1991). 
 Znalezione na stanowisku La Pampilla 3 artefakty z materii organicznej 
wpisują się również w kontekst kulturowy chiribaya.  W głównej mierze są to na-
rzędzia związane z tkactwem (grzebienie tkackie, wichuñe itp.), przedmioty co-
dziennego użytku (fragmenty łyżek), jak również pożywienie (kolby kukurydzy). 
Ich obecność świadczy o stosowaniu przez ówczesnych mieszkańców gospodarki 
opierającej się na rolnictwie oraz hodowli wielbłądowatych. Prowadzone przez 
autorów badania na sąsiednim stanowisku El Pino potwierdzają, że ludność kul-
tury chiribaya łączyła rolnictwo z rybołówstwem morskim oraz zbieractwem. Ko-
rzystała też z zasobów rzecznych (Kołomański 2013; Krajewka 2012; Szykulski 
2010).
 Elementami wyposażenia grobowego z La Pampilla 3, które nieco wyła-
mują się z ogólnie przyjętego zbioru naczyń kultury chiribaya, jest niewątpliwie 
miniaturowe i nie zdobione kero (pucharek ceremonialny), pochodzące z grobu 
3 oraz omawiana już olla pato z grobu 7, będąca powszechnie występującym              
w późnym okresie przejściowym zabytkiem, służącym do prażenia kukurydzy. 

Ryc. 17. El Pino. Murek otaczający obszar z wielokomorowymi grobowcami
(fot. Józef Szykulski)

Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo...
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Formy te, jedynie sporadycznie występują w kontekstach grobowych rozwijającej 
się na wybrzeżu kultury chiribaya, natomiast są powszechne w kulturach, których 
obszar macierzysty znajdował się na wyżej położonych obszarach tego regionu. 
Przy czym, głównie chodzi tutaj o kultury churajón i estuquiña (Piłat 2010; Szy-
kulski 2005, 2010).
 W tym kontekście, na uwagę zasługują również fragmenty ceramiki odna-
lezione w grobie 4. Swoją ornamentyką nawiązują one do kontekstów kulturowych 
typu churajón oraz chuquibamba (Bernedo Malága 1949; Szykulski 2010).

UWAGI KOŃCOWE

 Wyniki prac badawczych na stanowiskach Pampa Blanca, La Pampilla 2, 3 i 4 po-
zwoliły zdefiniować ich charakter oraz określić chronologię. Analiza zabytków prze-
mawia za wnioskiem, że najstarsze znaleziska w badanym regionie związane są ze 
społecznościami późnego odcinka okresu formatywnego. Wskazuje na to część ma-
teriału ceramicznego zarejestrowanego na stanowisku Pampa Blanca, który wykazuje 
daleko idące podobieństwa zarówno do kontekstów zarejestrowanych na pobliskim 
stanowisku El Pino (sektor 7), jak też do znalezisk z leżącego znacznie bardziej na 
północy dorzecza Siguas.
 Pochodzące zarówno z Siguas, jak i El Pino datowania 14C pozwalają 
umieścić materiały z Pampa Blanca w przedziale czasowym pomiędzy IV a VIII 
wiekiem n.e. Z uwagi na fakt, że wymienione znaleziska pochodzą jedynie z po-
wierzchni, sprawą otwartą pozostaje samo określenie ich charakteru (osadniczy lub 
sepulkralny).  Późniejsze osadnictwo na tym terenie związane jest z horyzontem 
środkowym (600-1000 n.e.), a jednocześnie ekspansją w dorzecze Tambo cywiliza-
cji Tiahuanaco. Za wnioskiem takim przemawia obecność na stanowiskach Pampa 
Blanca oraz La Pampilla 4 i 3 typowych dla Tiahuanaco konstrukcji grobowych, 
a także znajdowane na powierzchni stanowisk fragmenty charakterystycznej ce-
ramiki. Dodatkowym argumentem to potwierdzającym jest również fakt, że nieco 
bardziej w dół rzeki, do badanego regionu bezpośrednio przylega rozległa nekro-
polia cywilizacji Tiahuanaco.   
 Największa liczba znalezisk, pochodzących jednoznacznie określonych kul-
turowo kontekstów, związana jest z późnym okresie przejściowym (1000-1450 n.e.), 
kiedy to w dorzeczu Tambo oraz regionach leżących bardziej na południe rozwijała 
się kultura chiribaya. Z badanego regionu pochodzą jedynie znaleziska sepulkralne 
tej kultury. Próby odnalezienia pozostałości osadniczych nie zostały uwieńczone po-
wodzeniem. Pozyskane w trakcie badań materiały związane z kulturą chiribaya wska-
zują na jej powiązania ze strefą górską południowych krańców Peru.
 Wskazują na to m.in. elementy intruzyjne przypisywane kulturom chu-
rajón lub chiribaya, których ekumena znajdowała się w regionie Arequipy oraz 

K. Krajewska, Ł. Mikocik

11   Obszarem gdzie odnotowuje się obecność zarówno materiałów kultury churajón jak i kultury 
       chiribaya są właśnie okolice miasta Arequipa, gdzie odkryto m.in. cmentarzysko Challapampa, 
       zawierające materiały obu kultur (Huanqui Hurtado 1970).
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terenach leżących znacznie dalej na północy11. Niektóre ze znalezisk ze stanowiska 
La Pampilla 3 pozwalają na opinie o powiązaniach -z zajmującą górny i środkowy 
bieg rzeki Osmore-Moquegua- kulturą estuquiña, a więc z regionem graniczącym 
z obszarem macierzystym chiribaya. Należy nadmienić, że prace wykopaliskowe 
na sąsiednim stanowisku El Pino potwierdzają bezpośrednie powiązania tego re-
gionu z północnym obszarem dzisiejszego Chile. Dowodem na to są zabezpieczo-
ne na cmentarzysku El Pino materiały San Miguel (Krajewska 2012).
 Na omawianym obszarze badań nie udokumentowano pozostałości, które 
można by było wiązać z okresem późnego horyzontu (ekspansja Inków). Wartym 
podkreślenia jest również fakt, że pozostałości związane z tym okresem historycz-
nym są nieobecne na wielokulturowym stanowisku El Pino.
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