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Abstract: 

   

 In the years 2008-2013 Polish-Peruvian team of scientists implemented the pro-
ject in  southern Peru by the name Tambo, as the research was carried over in the river-ba-
sin of Tambo. The project involved archeological excavations on the El Pino site, nearby 
the mouth of river Tambo flowing into the Pacific Ocean (department Arequipa). El Pino 
is a 7 ha multicultural cemetery and its most important sectors abound in the artefacts of 
the Chiribaya culture.
 The implementation of the project Tambo in this unexplored area enabled the scien-
tists to examine more carefully Chiribaya communities, that inhabited its northern parts. 
 Archeological excavations on the El Pino cemetery also involved making an inven-
tory of 52 shaft tombs of the Chiribaya culture. A few hundred moveable archeological arte-
facts making up the inventory of the tomb were explored and a more detailed anthropological 
analysis of the osseous material revealed the structure of sex and age of the buried individuals 
and helped to identify their diseases. 
 The research on the El Pino site enriched the knowledge relating to Chiribaya potte-
ry. It also helped to point out the resemblances and differences between Tambo ceramics and 
its counterparts excavated on other sites earlier. The analysis of the inventory of the sepulchral 
contexts as well as the most dominant types of cranial deformations showed clear differences 
between the sites located in the lower areas and those in the upper areas of the river valley. 
Thus the researchers were also able to divide the Chiribaya community into fishermen and 
agriculturalists, who inhabited the upper areas of the valley. 
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WSTĘP

 Chiribaya jest jedną z ostatnich mało rozpoznanych przedinkaskich kultur 
archeologicznych południowego Peru. Dzieje się tak, choć niewątpliwie odegrała 
ona olbrzymią rolę w rozwoju cywilizacyjnym regionu określanego mianem Costa 
Extremo Sur w okresie horyzontu środkowego i późnego okresu przejściowego, 
a więc pomiędzy VI a XV wiekiem. Najsłabiej poznane są ugrupowania zamiesz-
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kujące północne rubieże jej terytorium, czyli dorzecze Tambo, gdzie do niedawna 
obecność osadnictwa chiribaya w ogóle nie była potwierdzona. 
 W latach 2008-2013 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
realizował w południowym Peru projekt badawczy o nazwie Tambo. Zadanie wy-
konywane było w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, przy współ-
udziale finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Stronę peruwiańską reprezentowało Ministerstwo Kultury Republiki 
Peru, Uniwersytet Katolicki Santa María w Arequipie oraz regionalne służby kon-
serwatorskie. Pomysłodawcą i dyrektorem projektu Tambo był prof. Józef Szykul-
ski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace w ramach projektu Tambo miały przeło-
mowe znaczenie dla badań nad kulturą chiribaya oraz jej powiązaniami z innymi 
kulturami regionu. Wyniki prac wykopaliskowych i pozyskane materiały pozwa-
lają m.in. zanalizować obrządek pogrzebowy, inwentarze kontekstów grobowych, 
ikonografię wyrobów ceramicznych i tekstylnych oraz materiał osteologiczny. W dal-
szej kolejności pozwalają również przeprowadzić analizę porównawczą z analogiczny-
mi grupami znalezisk pochodzącymi z innych obszarów występowania interesującej 
nas kultury. 
 Dziełem kultury chiribaya są wysokiej jakości wyroby rękodzielnicze, 
w tym niezwykle oryginalny zestaw motywów ikonograficznych ceramiki, cha-
rakteryzujący się wielobarwnymi geometrycznymi wzorami. Wyraźnie wyróż-
nia się to na tle mozaiki kulturowej istniejącej na Costa Extremo Sur zarówno 
w horyzoncie środkowym, jak i późnym okresie przejściowym. Z uwagi na brak 
powszechnie przyjętej typologii formalno-stylistycznej naczyń ceramicznych, w ra-
mach działań badawczych projektu Tambo dokonano podziału zarówno ich form, 
jak i zdobnictwa. Jest to pierwsza typologia przeprowadzona na tak dużej próbie, 
bo liczącej około dwóch tysięcy naczyń. Należy w tym miejscu zauważyć, iż po-
chodziły one z wielu różniących się od siebie i położonych w różnych strefach 
wysokościowych skupisk osadniczych, a zatem podział ten jest reprezentatywny 
dla całego obszaru kulturowego chiribaya. 

MATERIAŁY I METODY

 Badania projektu Tambo koncentrowały się na obszarze dorzecza Tambo, 
obejmującego strefę pograniczną departamentów Arequipa i Moquegua (ryc. 1). Jest 
to jedna z największych rzek południowego Peru (276 km długości; obszar dorzecza 
18.6 tys. km2). W trakcie realizacji projektu prowadzone były szerokopłaszczyznowe 
wykopaliska archeologiczne na stanowisku El Pino. Leży ono w obrębie administar-
cyjnym miejscowości Punta de Bombón; prowincja Islay, departament Arequipa. 
El Pino zlokalizowane jest w odległości 3 km w linii prostej od oceanicznego wy-
brzeża, w pobliżu ujścia Tambo do Pacyfiku. Znajduje się na wysokości 50-60 m 
n.p.m., na zachodnim stoku wzniesienia Cerro Bandurrias okalającym lewobrzeżną 
część rozległej delty rzeki Tambo (ryc. 2). El Pino to siedmiohektarowe wielokultu-
rowe cmentarzysko. Jednakże większa część obiektów sepulkralnych związana jest z 
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kulturą chiribaya, której osadnictwo rozciągało się na obszarze o długości ponad 
300 km, pomiędzy doliną rzeki Tambo na północy, a północnochilijską doliną rzeki 
Azapa na południu. Region macierzysty kultury chiribaya to dolina rzeki Osmore 
znajdująca się w odległości około 80 km w kierunku południowo-wschodnim od 
doliny Tambo. Tam znajdują się najważniejsze stanowiska, jak m.in. Chiribaya Alta, 
Chiribaya Baja i San Gerónimo (Lozada i Buikstra 2002; Knudson 2004) (ryc. 1). 

Ryc. 1. Zasięg kultury Chiribaya z zaznaczeniem najważniejszych stanowisk 
(rys. T. Kołomański)

Ryc. 2. Lokalizacja El Pino na zdjęciu satelitarnym Google Earth 
(opracował elektronicznie T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo
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 Ludność kultury chiribaya nie pozwoliła zdominować się politycznie, ani 
kulturowo potężnemu organizmowi polityczno-gospodarczemu z basenu jeziora 
Titicaca, państwu Tiahuanaco, które w okresie horyzontu środkowego w różnych 
enklawach strefy wybrzeża założyło swoje kolonie. Zachowała odrębność, choć 
przejęła pewne wzorce płynące z tego najważniejszego podówczas prądu styli-
stycznego, który ekspandującego z basenu jeziora Titicaca na obszar Andów Cen-
tralnych oraz północną część Andów Południowych (Lozada i Buikstra 2002). 
 Prace wykopaliskowe na cmentarzysku El Pino były pierwszymi kom-
pleksowymi pracami archeologicznymi na stanowisku kultury chiribaya w doli-
nie Tambo. W ich trakcie zinwentaryzowano 52 groby szybowe kultury chiribaya. 
Należy zaznaczyć, iż w pobliżu ujścia rzeki Tambo panują bardzo dobre warunki 
klimatyczno-glebowe dla doskonałego zachowywania się zabytków archeologicz-
nych, przede wszystkim tkanin i szczątków organicznych. Ze względu na duże za-
solenie gleby i suchy klimat mogą one przetrwać w ziemi w dobrym stanie setki lat. 
 Spośród kilkuset elementów wyposażenia grobowego pozyskanego pod-
czas prac wykopaliskowych przede wszystkim należy wymienić ponad 200 naczyń 
ceramicznych. Dotychczasowe opracowania ceramiki kultury chiribaya wykazują 
wyraźne braki w zakresie definicji oraz jednoznacznych kryteriów, na podstawie 
których zostały wydzielone poszczególne typy form oraz motywów ikonograficz-
nych. Koniecznym stało się zatem wypracowanie alternatywnego podziału typo-
logicznego, bazującego na daleko bardziej niż dotychczas reprezentatywnej grupie 
zabytków. W celu przeprowadzenia pełnej klasyfikacji ceramiki autor oparł się na 
ponad dwóch tysiącach naczyń kultury chiribaya, pochodzących z różnych obsza-
rów jej występowania.  
 Analizowane naczynia pochodziły z badań wykopaliskowych na stanowi-
sku El Pino oraz ze zbiorów Muzeum Chiribaya w Arequipie, Centrum Mallqui 
w Ilo, Muzeum Miejskiego El Algarrobal w Ilo, Muzeum Contisuyo w Moquegua, 
Muzeum Miejskiego w Mollendo, Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu Ka-
tolickiego Santa María w Arequipie i prywatnych kolekcji. Mamy tutaj do czynie-
nia zarówno z pojedynczymi znaleziskami kolekcjonerskimi nie mającymi ściśle 
zdefiniowanej proweniencji, jak również wyraźnie zdefiniowanymi kontekstami 
grobowymi z poszczególnych cmentarzysk z doliny Osmore. 

REZULTATY I DYSKUSJA 

 Prowadzone w ramach projektu Tambo prace badawcze zmieniły, uważa-
ny dotychczas za ostateczny, zasięg występowania materiałów chiribaya. Za naj-
ważniejsze należy uznać odkrycie rozległych stanowisk tej kultury w delcie rzeki 
Tambo (El Pino, El Frisco) oraz w jej dolnym biegu (stanowiska: El Toro 2–4) 
(ryc. 1). Przy czym, szczególnie istotna na mapie osadnictwa kultury chiribaya w 
dorzeczu Tambo jest jej delta, gdzie po przeciwległych stronach doliny znajdują się 
pozostałości dwóch rozległych cmentarzysk; El Pino i El Frisco (Szykulski 2013). 
Należy nadmienić, że badania Projektu Tambo potwierdziły również obecność 
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materiałów kultury chiribaya w miejscowości Puquina (prowincja General Sán-
chez Cerro, departament Moquegua), leżącej na wysokości około 3500 m n.p.m. 
Pochodzą one z cmentarzyska i jest to, do tej pory, najwyżej położone stanowisko 
gdzie wystąpiły materiały kultury chiribaya (ryc. 1). 
 Groby z El Pino w większości przypominają analogiczne konstrukcje z do-
liny Osmore (Owen 1993; 1996). Przekrój jamy był cylindryczny lub gruszkowaty. 
Natomiast zarysy grobów były okrągłe, albo eliptyczne (ryc. 3). Badania w El Pino 
pokazały jednak, iż można wyróżnić pewne elementy konstrukcyjne specyficzne 
tylko dla dolnego odcinka doliny rzeki Tambo. Niektóre z badanych jam grobo-
wych miały, niespotykane na innych stanowiskach kultury chiribaya, rozwiązania 
konstrukcyjne. W kilku przypadkach szyb posiadał kontynuację w postaci cylin-
drycznej tulei kilkudziesięciocentymetrowej wysokości. Wykonana ona była z ka-
mieni lub cegieł suszonych na słońcu (adobe) łączonych gliną. Tego typu rozwią-
zania architektoniczne służyły w celu zniwelowania różnic w wysokości gruntu 
po obu stronach otworu grobowego, tworząc jednocześnie oparcie dla konstrukcji 
go zamykającej (ryc. 3). Zwraca też uwagę nie stwierdzony nigdzie indziej sposób 
przykrywania jam grobowych. Wykorzystywano w tym celu plecionki wzmac-
niane trzcinowymi łodygami, które niekiedy układano na niewysokich murkach 
z adobe. Dla pełnej stabilizacji, na plecionkach umieszczano połączone gliną bloki 
kamienne. 

Ryc. 3. El Pino. Sektor III, groby nr 1-2, 4; Rzuty i przekroje (rys. T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo
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 Warto w tym miejscu wspomnieć także o grobie noworodka z El Pino. 
W tym przypadku nie wykonano klasycznego szybu w ziemi, ciało umieszczono 
w dużym ceramicznym naczyniu zasobowym wkopanym w luźne podłoże. Takie 
formy pochówku znane są z innych stanowisk kultury chiribaya z doliny Osmore, 
właśnie w przypadku grzebania noworodków, bądź płodów (Jessup 1987). 
 W kulturze chiribaya ułożone w pozycji embrionalnej ciała zmarłych owi-
jano kilkoma warstwami tkanin tworząc tzw. fardo (ryc. 4-5). Odpowiednie wa-
runki klimatyczne powodowały, iż ulegały one naturalnej mumifikacji. Zazwyczaj 
bezpośrednio na nagie ciało nakładano unku, czyli długą, pozbawioną rękawów 
bawełnianą koszulę. Jeśli było to konieczne, tkaniny były dodatkowo zszywane lub 
rzadziej spinane szpilami z kolców kaktusa. Całość przewiązywano wełnianym 
pasem. Aby zachować na długo zamierzony kształt, całe fardo oplatano kilkume-
trowej długości sznurami z włókien roślinnych lub też rzemieniami. Pomiędzy 
poszczególne warstwy tkanin wkładano elementy wyposażenia, m.in. wełniane to-
rebki z koką, wiązane chusty skrywające grzebienie do wyczesywania wełny, szpule 
nici, igły oraz pojemniki na barwniki. Pomiędzy stopami zmarłego umieszczano 
niewielkie naczynia z tykwy. Na ogół fardo umieszczano w północnej lub zachod-
niej części komory grobowej w ten sposób, że twarz zwrócona była na wschód, 
rzadziej na południe (Owen 1998). 

 Sposób wykonania fardo, jak również rodzaj przedmiotów wkładanych po-
między warstwy tkanin, który znamy z El Pino jest taki sam jak na badanych wcze-
śniej stanowiskach z doliny Osmore. Jedyną cechą wyróżniającą w tym względzie 
obszar delty Tambo jest istotny element konstrukcyjny jamy grobowej. W większych 

Ryc. 4. El Pino. Wnętrze grobu nr 2, sektor III (fot. T. Kołomański)
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pochówkach, w ścianie gdzie miano umieścić zmarłego, wykonywano niewielkie 
wgłębienie, w taki sposób, że fardo spoczywało w niszy. Nisze występowały zawsze 
w zachodniej ścianie, w głębszych i obszerniejszych pochówkach, i to zarówno 
męskich, jak i kobiecych (ryc. 3-4). 

 
 

 Ilość i różnorodność wyposażenia grobowego wskazuje niewątpliwie na 
status społeczny zmarłego. Występują groby zupełnie pozbawione wyposażenia, 
choć są i takie gdzie liczba darów przekracza kilkadziesiąt. W El Pino stwierdzono 
obecność przedmiotów wykonanych z miedzi. Wystąpiły one w pochówkach elity, 
które wyróżniały się rozmiarem szybu grobowego oraz bogactwem umieszczone-
go wewnątrz wyposażenia. Potwierdza to opinię, że przedmioty wykonane z meta-
li były cenne i stanowiły element wskazujący na znaczenie społeczne posiadacza. 
Wyroby miedziane udokumentowano również podczas prac wykopaliskowych na 
cmentarzysku chiribaya w El Toro 3 (Szykulski 2010a). 
 Należy nadmienić, że społeczność kultury chiribaya podzielić można na 
grupy żyjące w dolnych partiach dolin i w stefie wybrzeża (chala) opierające swoją 
egzystencję o zasoby oceanu oraz rolników z wyżej położonych terenów (strefa 
yunga). Widoczne jest to nie tylko w inwentarzu wyposażenia grobowego, ale tak-
że w kontekstach osadniczych (Lozada i Buikstra 2002).  
 W El Pino, w grobach męskich obecne są elementy wyposażenia rybaka 
jak harpuny, oszczepy, sieci rybackie, haczyki. W drewniane drzewce harpunów 
i oszczepów wkładano trzpienie kwarcowych grotów po czym stabilizowano je 
dodatkowo obwiązując rzemykami lub sznurami. Występują również kilkucenty-

Ryc. 5. El Pino. Fardo zawierające szczątki kobiety (adultus) (sektor III, grób nr 2) 
(fot. T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo
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metrowej średnicy kamienne kule obite skórą, tworzące boleadoras, bardzo sku-
teczną i popularną broń. Odkryto także wykonane z wełny i zwierzęcej skóry pro-
ce służące do rzucania kamieni. Nie spotyka się za to w ogóle narzędzi rolniczych 
typowych dla inwentarzy stanowisk kultury chiribaya z wyżej położonych terenów, 
gdzie dominującym zajęciem była uprawa ziemi. Jedynie w grobach męskich wy-
stępowały miniatury łodzi, co potwierdza ich użytkowanie w rejonie ujścia Tambo 
do Pacyfiku. W odróżnieniu od El Pino na innych stanowiskach kultury chiribaya 
modele łodzi znajdowane są powszechnie wśród wyposażenia zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn (Umire i Miranda Quispe 2001). 
 Przedmioty typowe wyłącznie dla pochówków kobiecych to większość 
elementów warsztatu tkackiego oraz wszelkiego rodzaju drewnianych i kościa-
nych przyborów tkackich. Dokumentuje to, że podstawowym zajęciem kobiet było 
tkactwo. Powszechnie występowały też ozdoby w postaci naszyjników z paciorków 
wykonanych z muszli, ptasich kości, rybich kręgów, drewna, elementów roślin-
nych, a rzadziej także z kamieni ozdobnych jak turkus lub lapis lazuli. 
 Duża część elementów wyposażenia grobowego występowała jednak w gro-
bach zarówno męskich, jak i kobiecych. Chodzi tutaj przede wszystkim o naczynia 
ceramiczne, których liczba mogła przekraczać nawet trzydzieści sztuk w jednym 
grobie. Dzbany i amfory wypełniano płynami, wśród nich wykonanym z kuku-
rydzy napojem alkoholowym, chicha, którego stosowanie w obrządkach pogrze-
bowych potwierdzają również kolonialne zapiski opierające się na indiańskich 
przekazach ustnych. Misy zawierające pokarmy układano jedne na drugich i prze-
kładano plecionymi koszykami. Wśród innego wyposażenia odnajdujemy również 
części stroju jak unku czy ówczesną bieliznę, taparrabo. Występowały fragmenty 
obuwia, głównie podeszwy wykonane ze skór zwierzęcych związywane wełniany-
mi sznurami, albo rzemykami, wiązane wełniane chusty oraz torebki wypełnione 
liśćmi koki, plecione koszyki, torby z włókien roślinnych, drewniane łyżki, zdo-
bione naczynia z tykwy, wełnę i kości lam, bądź alpak, szczątki (czasami związane) 
świnki morskiej (cuy). Zważywszy, iż często wewnątrz szybów grobowych znajdo-
wane są odchody świnki morskiej, należy założyć że do grobów wkładano również 
żywe zwierzęta. Co ciekawe, w grobach męskich powszechnie znajdowane są także 
kłębki różnobarwnych wełnianych i bawełnianych nici, igły i szpile z kolców kak-
tusa do spinania tkanin, grzebienie z trzcinowymi ząbkami, drewniane pojemniki 
na barwniki, drewniane wrzeciona. Określane zazwyczaj jako domena mężczyzn 
instrumenty muzyczne, w El Pino pojawiały się również – choć rzadziej – w po-
chówkach kobiecych. Chodzi tu o gliniane gwizdki oraz wykonane z powiązanych 
ze sobą trzcinowych łodyg fletnie Pana (sampoña). Należy dodać, że w ceramice 
kultury chiribaya znane są naczynia z ikonografią przedstawiającą kobiety grające 
na sampoña (Szykulski 2010, a).
 Niezwykle ważną i cenioną dziedziną wytwórczości na terenie Andów 
Centralnych było tkactwo. Wyroby tkaczy należą na obszarze Costa Extremo Sur 
do najbardziej perfekcyjnych pod względem technologii wykonania i wzornictwa. 
Do tkania wykorzystywano wełnę zwierząt wielbłądowatych, a w dużo mniejszym 

T. Kołomański



173

stopniu bawełniane włókna. Powszechnie występujące w grobach z El Pino tkani-
ny wykonywano przy użyciu splotu osnowowego, który tkacze doprowadzili do 
perfekcji. Przyrządy tkackie wykonywano z kości, bądź drewna. Kościane były też 
szydła oraz igły. Te ostatnie wykonywano również z kolców kaktusa. Do rozczesy-
wania wełny używano dwustronnych grzebieni tkackich, których ząbki wykonane 
były z trzciny lub też z kolców kaktusa. Do skręcania włókien służyły drewniane 
wrzeciona z kościanymi, kamiennymi lub drewnianymi przęślikami. 
 Tkaniny wyrabiane były z wełnianych nici naturalnej barwy (ciemnobrą-
zowych, czarnych, białych i jasnobeżowych) lub farbowanych. Naturalną barwę 
otrzymywały prawie zawsze nici wątku, farbowano przede wszystkim nici osnowy. 
Miały wówczas czerwony, zielony, albo niebieski kolor. W celu otrzymania po-
żądanej barwy używano barwników występujących w przyrodzie. Były to łatwo 
rozpuszczalne w wodzie substancje organiczne pochodzenia roślinnego, bądź 
zwierzęcego, lub też nierozpuszczalne pigmenty mineralne, których zastosowanie 
wymagało użycia utleniaczy.
 W trakcie badań w El Pino pozyskano dużą liczbę zdobionych tkanin. 
Były to zarówno elementy ubioru, pozostałości butów, czapki, jak również wyko-
nane z wełny torebki oraz zawiązywane chusty. Uwagę zwraca przede wszystkim 
bogato dekorowana chusta którą zdobi siedem symetrycznie ułożonych piono-
wych białych pasów. Wypełnione one są wykonanymi czerwoną nicią głównymi 
symbolami ikonografii kultury chiribaya, jak dwugłowe węże, dwugłowe kotowate 
oraz najważniejszy ze wszystkich czyli un ser antropomorfo chiribaya („postać an-
tropomorficzna chiribaya”), posiadający poza ludzkimi również cechy kotowatego 
i jaszczura (ryc. 6). Dzięki temu odkryciu obecność tego występującego powszech-
nie na stanowiskach doliny Osmore symbolu została po raz pierwszy potwierdzo-
na na terenie doliny Tambo. 
 W grobach, zarówno męskich, jak i kobiecych, występowały także duże 
ilości kolb kukurydzy (Zea mays) i nasion molle (Schinus molle), co wyraźnie 
wskazuje na produkcję chichy.
 W El Pino najliczniejsze były groby dziecięce - stanowiły aż 39% ogółu. Wy-
nika to z faktu, iż śmiertelność wśród najmłodszych była bardzo wysoka. Groby mę-
skie stanowiły 32%, a kobiece 29% wszystkich pochówków (tab. 1). 
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Tabela 1. El Pino. Płeć i wiek osobników
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Ryc. 6. El Pino. Wzory geometryczne, dwugłowy wąż, dwugłowy kotowaty oraz
 un ser antropomorfo chiribaya na chuście wchodzącej w skład wyposażenia grobu nr 2 

z sektora III (fot. T. Kołomański)

Tabela 2. El Pino. Udział procentowy poszczególnych typów deformacji czaszki

T. Kołomański
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 Aż 90% czaszek z El Pino zostało poddanych deformacji (tab. 2). Wyko-
nywane na różne sposoby deformacje czaszek były zabiegiem powszechnym na 
całym terenie Andów Centralnych. Były symbolem przynależności do danej spo-
łeczności. Stosowano je u dzieci już krótko po narodzinach, aż do 3-5 roku życia. 
Potępiana i w konsekwencji zakazana przez hiszpańskich konkwistadorów defor-
macja została stopniowo wyeliminowana (Lozada i Buikstra 2002). 
 W El Pino wiodącym rodzajem deformacji (92% zdeformowanych cza-
szek) jest anular  (tab. 2). Deformacja typu anular (z łac. annula obliqua) powodu-
je, że czaszka uzyskuje formę gdzie sklepienie staje się wydłużone i cylindryczne. 
Taki efekt powstawał w wyniku dookolnego ucisku kości czołowej, kości skronio-
wych, ciemieniowych oraz kości potylicznej, za pomocą szerokich taśm lub sznura 
(Piasecki 1999) (ryc. 7). 

 
 
 Rzadziej pojawia się inny rodzaj deformacji, określany jako typ fronto occi-
pital (8% zdeformowanych czaszek - tab. 2). Typ deformacji fronto occipital (z łac. 
tabula obliqua) powstawał wskutek ucisku kości czołowej oraz kości potylicznej. 
Wskutek tego kości ciemieniowe rozrastały się na boki czego efektem było wi-
doczne ich wybrzuszenie (ryc. 8). Do tego zabiegu używano drewnianych listewek 
połączonych sznurem, albo wąskimi taśmami (Piasecki 1999).  
 Podobnie jak w innych społecznościach andyjskich, w kulturze chiribaya 
deformacja czaszki nie była determinowana przez płeć. Takim zabiegom podda-
wano zarówno kobiety, jak i mężczyzn (Knudson 2004). 

Ryc. 7. El Pino. Czaszka mężczyzny z deformacją typu anular (sektor II, grób nr 9) 
(fot. T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo
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 Badania w El Pino potwierdziły, że wiodącym rodzajem deformacji wśród 
społeczności rybackich zamieszkujących również dolinę Tambo był typ anular. Nie-
liczne na tym stanowisku czaszki pozbawione deformacji (10% ogółu) potwierdzają 
jedynie zwyczaj bardzo częstego deformowania czaszki w społecznościach rybaków.
 Badania antropologiczne wykazały jednoznacznie, iż ludność grzebaną 
na cmentarzysku El Pino trapiły liczne choroby. Powszechną dolegliwością była 
anemia, co wynikało przede wszystkim z mało zróżnicowanej i niezbyt bogatej              
w składniki odżywcze diety. Na powyższe wskazują cribra orbitalia na powierzch-
niach oczodołowych oraz zrzeszotowacenie w obrębie kości czołowej i kości cie-
mieniowych - hyperostoza porowata. U wielu osobników wyraźnie widoczne są 
także zmiany przeciążeniowe kręgosłupa związane z wykonywanymi czynnościa-
mi, przede wszystkim dźwiganiem. Wyraża się to poprzez spłaszczenie trzonów 
kręgów oraz obecne na kręgach guzki Schmorla. Uwagę zwraca bardzo zły stan 
uzębienia. Na zębach występował kamień. Obecna była próchnica. Pojawiały się 
okołokorzeniowe przetoki ropne. Problemem dużej części ludności była też pa-
radontoza. Rozpoznano także zagojone złamania. W kilku przypadkach udało się 
ustalić uszkodzenia ciała będące bezpośrednią przyczyną zgonu pochowanego 
(uszkodzenia czaszki). U całej społeczności zaobserwowano typowe zmiany star-
cze, jak osteofity na kręgach, ubytki masy kostnej, zmiany powierzchni stawowej 
lub zrastanie się kości krzyżowej z kością guziczną, co powodowało zmniejszenie 
zakresu ruchu. Określono grupę występujących cech epigenetycznych, jak m.in. os 
incaicum, foramen emisarium parietale, sutura metopica.

Ryc. 8. El Pino. Czaszka dziecka z widoczną deformacją typu fronto occipital 
(sektor II, grób nr 4) (fot. T. Kołomański)

T. Kołomański
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 W toku prac badawczych na cmentarzysku El Pino, z grobów w sektorach 
związanych z kulturą chiribaya pobrano dwie próbki celem wykonania datowania 
metodą radiowęglową. Skalibrowane wyniki datowań 14C pokazały przedział cza-
sowy użytkowania tego cmentarzyska w latach 1304–1396. Patrząc na rozciągłość 
tego okresu należy przyjąć hipotezę, że wykorzystywane ono było niemal na pew-
no również w XIII, jak i XV stuleciu. Tak więc, chodzi w obu przypadkach o daty 
oscylujące w granicach roku 1350, kiedy to potężny El Niño miał położyć kres 
funkcjonowaniu głównych ośrodków kultury chiribaya w dolinie Osmore. 
 Jakość wypału naczyń w kulturze chiribaya, ich doskonale wyświecone 
powierzchnie, zdobione wielobarwnymi skomplikowanymi wzorami geometrycz-
nymi, każą spoglądać na garncarstwo tej kultury jako element wyróżniający ją na 
tle sąsiednich społeczności. Jeżeli chodzi o samą ikonografię i kolorystykę, to ce-
chą najbardziej typową dla ceramiki kultury chiribaya, w porównaniu ze współ-
czesnymi sobie stylami zaliczanymi do Tricolor del Sur (“Trójkolor z południa”), 
do której należą m.in. naczynia chuquibamba, churajón, san miguel, jest pięcio-
kolorowa malowana dekoracja (Lumbreras 1974). Oprócz obecnych w wytwór-
czości garncarskiej Tricolor del Sur barw czerwonej, białej i czarnej, do tworzenia 
ornamentu na naczyniach kultury chiribaya używano również kolorów pomarań-
czowego i brązowego. Do produkcji poszczególnych kolorów stosowano barwniki 
pochodzenia zarówno mineralnego, jak i roślinnego. W celu otrzymania żądane-
go odcienia, albo barwy pośredniej (barwy: pomarańczowej, brązowej) mieszano 
poszczególne składniki. Po nałożeniu angoby naturalną barwą tła stawał się kolor 
czerwony. 
 Jak wcześniej wspomniano, w ramach prac badawczych projektu Tambo, 
stworzono pierwszą, opartą na dużej i reprezentatywnej próbie, typologię formal-
no-stylistyczną naczyń ceramicznych kultury chiribaya. Przyjmując za kryterium 
formę naczyń, wydzielono dziewięć podstawowych grup: I - misy, II - amfory, III 
- dzbany, IV - wazy, V -  puchary, VI - czarki, VII - kubki, VIII -  ollas pato (z hiszp. 
„garnek kaczka”) - naczynia o nietypowym kształcie przypominającym ciało kacz-
ki, a służące do prażenia kukurydzy w celu sporządzenia powszechnej w strefie 
Andów potrawy określanej mianem cancha. Ostatnią, IX. grupą, są naczynia aty-
powe. W dalszej kolejności w obrębie każdej z grup opisano poszczególne typy, 
odmiany i pododmiany. 
 Różnice stylistyczne w ornamentyce malarskiej ceramiki kultury chiri-
baya pozwoliły wyróżnić dwa podstawowe typy stylistyczne; algarrobal oraz san 
gerónimo. Z uwagi na charakterystyczną ornamentyką mis, typową jedynie dla tej 
grupy naczyń, wzornictwo to zaklasyfikowano do oddzielnego typu stylistycznego 
określanego jako misowy. 
 Ornament zaliczany do stylu algarrobal jest niezwykle złożony. Tworzy go 
znajdująca się na naczyniu dookolna szeroka szarfa, rzadziej kilka szarf umieszczo-
nych nad sobą. Składają się one z trapezowatych, prostokątnych, bądź trójkątnych 
paneli. Zdobienie można oglądać analizując konkretne figury lub symbole, poje-
dyncze panele, albo cały ornament. Obecne są skomplikowane zależności w wy-
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stępowaniu poszczególnych wzorów i kolorów, które powtarzają się według ściśle 
określonego schematu. Wydzielonych zostało pięć głównych rodzajów ornamen-
tu stylu algarrobal (ryc. 9a-e). Wydaje się, że styl algarrobal cechujący się dużym 
stopniem skomplikowania i bogactwem ornamentu, a co za tym idzie pracochłon-
nością wykonania, był obecny na naczyniach wkładanych przede wszystkim do 
grobów elity. Stąd też zdobione w ten sposób egzemplarze pojawiają się najczęściej 
na najbogatszych cmentarzyskach najważniejszego centrum ceremonialnego, Chi-
ribaya Alta. Na innych cmentarzyskach występują mniej licznie, albo wręcz spora-
dycznie.
   Ikonografia malarska stylu san gerónimo charakteryzuje się dużo mniej-
szą złożonością dekoracji, niż ma to miejsce w przypadku algarrobal, choć gama 
przedstawień jest bardzo duża. Występujący tutaj ornament w większości przypad-
ków nie układa się w szarfy. Pojawiają się one co prawda na niektórych naczyniach, 
ale w wersji bardzo uproszczonej, gdzie wzory zdają się naśladować styl algarro-
bal, przy daleko mniej precyzyjnym wykonaniu motywów. W stylu san gerónimo 
zdobienia tworzą zazwyczaj mniej rozbudowane pojedyncze wzory lub figury, jak 
np. półkola lub trójkąty (ryc. 10a-g). Na podstawie głównych, powtarzających się 
motywów zdobniczych dokonano podziału malowanego ornamentu stylu san ge-
rónimo na osiem rodzajów. 
 Styl misowy. Należy rozpatrywać go osobno, gdyż nie można go jedno-
znacznie zaklasyfikować ani do stylu algarrobal, ani do stylu san gerónimo. Malowa-
na ornamentyka może być obecna albo na zewnętrznych ściankach, albo w środku 
misy. Czasami jest obecna jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz (ryc. 11a-i). 
 Analizując zbiór naczyń z El Pino pod kątem formy, wyróżnić można 
misy, dzbany, amfory, wazy, puchary, kubki, ollas pato oraz naczynia atypowe (ryc. 
12). W materiale ceramicznym z El Pino obserwuje się znacznie mniejszy udział 
procentowy mis niż amfor, co wyraźnie kontrastuje z ustaleniami pochodzący-
mi z obszaru macierzystego kultury chiribaya. Należy jednak liczyć się z faktem, 
że sytuacja ta nie tyle odzwierciedla upodobania mieszkańców delty Tambo, jest 
raczej wynikiem stanu badań i zakłócenia części znalezionych kontekstów gro-
bowych. Analiza masy ceramicznej naczyń z El Pino skłania do wniosku, że glina 
użyta do ich produkcji (naturalnie poza importami) jest niezwykle jednorodna                                   
i pochodzi z miejscowych złóż. Do jej schudzenia użyto średnioziarnistej domiesz-
ki mineralnej, najczęściej kwarcu i miki, która została regularnie rozprowadzona 
w masie ceramicznej. Naczynia zostały wypalone w atmosferze utleniającej. Zarów-
no niejednolita barwa przełomów ceramiki, jak również widoczne na ściankach 
ciemne plamy wskazują na to, że działanie temperatur podczas wypału nie było 
jednolite w obrębie paleniska garncarskiego. Powierzchnie wypalonych naczyń są 
w większości pomarańczowe. Wyjątek stanowią naturalnie wyroby pokryte angobą. 
W grupie analizowanych naczyń ze stanowiska El Pino 46% posiada ornamentykę 
malarską. W głównej mierze występuje wzornictwo stylu san gerónimo, reprezen-
towane przez schodkowe wielobarwne wzory geometryczne. Jedynie na misach 
stwierdza się obecność stylu misowego. W tym przypadku zdobienia mają formę 
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Ryc. 9. El Pino. Przykłady ornamentu w stylu algarrobal (a-e) 
(opracował elektronicznie  T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo
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Ryc. 10. El Pino. Przykłady ornamentu w stylu san gerónimo (a-g) 
(opracował elektronicznie  T. Kołomański)

T. Kołomański
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Ryc. 11. El Pino. Przykłady ornamentu obecnego na misach: a-d - ornament 
na zewnętrznych ściankach; e-i - ornament na wewnętrznych ściankach

 (opracował elektronicznie  T. Kołomański)
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Ryc. 12. El Pino. Formy naczyń ceramicznych występujących na stanowisku 
(rys. T. Demidziuk, opracował elektronicznie T. Kołomański) 

T. Kołomański
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wychodzących z wylewu półkoli, półgwiazd oraz tzw. „much od garnituru” (ryc. 
13). Zupełnie nieobecny jest za to najbardziej złożony styl algarrobal. Potwierdza 
to tezę, że występował on niemal wyłącznie na cmentarzyskach w obrębie Chiri-
baya Alta. 
 Analiza ilości i częstotliwości występowania naczyń-importów w grobach 
z El Pino ukazała główne kierunki kontaktów ludności grzebiącej swych zmarłych 
w pobliżu ujścia Tambo do Pacyfiku. Warto zaznaczyć, że ceramika obcego pocho-
dzenia pojawia się w 32% grobów. W 83% z nich spotykamy naczynia rozwijającej 
się w górnej części dorzeczy Tambo i Osmore górskiej kultury estuquiña reprezen-
towane przez misy, a w 17% - san miguel reprezentowane przez dzbany z terenu 
północnego Chile oraz amfory stykającej się z kulturą chiribaya kultury churajón. 
Należy tutaj podkreślić ścisłe związki kultury chiribaya z doliny Tambo z położo-
nym wyżej obszarem zajętym przez kulturę estuquiña. W dolinie rzeki Osmore, na 
stanowiskach ulokowanych w bliskim sąsiedztwie Pacyfiku, wśród naczyń-impor-
tów dominują – pochodzące z północnego Chile – egzemplarze wykonane w stylu 
san miguel i gentilar. Za to ceramika estuquiña znajdowana jest w większości na 
stanowiskach chiribaya znajdujących się w środkowej części doliny, gdzie bezpo-
średnie kontakty pomiędzy obydwoma grupami ludności były najsilniejsze. Naj-
wyraźniej, w dolinie Tambo bezpośredni kontakt z ludnością odrębną kulturowo, 
ale mieszkającą w sąsiedztwie, jak estuquiña czy churajón, był powszechniejszy, 

Ryc. 13. Misy, typ: I.2. Zestawienie naczyń z El Pino i egzemplarzy z porównywanych 
stanowisk kultury chiribaya z doliny Osmore 

(rys. T. Demidziuk, opracował elektronicznie T. Kołomański)
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niż kontakty z bliższymi kulturowo, ale znacznie oddalonymi grupami północno-
chilijskimi.
 Zaobserwowane w El Pino różnice w stosunku do materiałów z macie-
rzystego obszaru chiribaya w dolinie Osmore, ukazały potrzebę przeprowadzenia 
krytycznego studium porównawczego. Naczynia z El Pino skonfrontowano zatem 
z materiałami pochodzącymi z badań na reprezentatywnych stanowiskach z doli-
ny Osmore. Stanowiskami tymi są San Gerónimo1 i Chiribaja Baja2 usytuowane 
w dolnej dolinie Osmore oraz La Victoria3 i San Bernabé4 znajdujące się w środ-
kowej części tej doliny (ryc. 1). Postępowanie to miało na celu ustalenie stopnia 
podobieństwa pomiędzy El Pino, a stanowiskami z dwóch różnych stref obszaru 
macierzystego kultury chiribaya w zakresie występowania form naczyń, technolo-
gii ich wykonania, obecności poszczególnych stylów malowanego ornamentu oraz 
udziału naczyń-importów. W wyniku analizy porównawczej ustalono, iż najwięk-
sze podobieństwa formalno-stylistyczne z materiałami z El Pino wykazuje grupa 
znalezisk pochodząca z cmentarzysk z dolnej części doliny Osmore. Potwierdzają 
to wyraźne podobieństwa w obecności poszczególnych form w grobach, jak rów-
nież zbliżone motywy ornamentacyjne odnotowywane na naczyniach oraz ich ce-
chy technologiczne (ryc. 13-15).
 Jak się okazało, zestawienie zespołów ceramicznych kultury chiribaya       
z dwóch dolin rzecznych pozwoliło również na zaobserwowanie pewnych regio-
nalizmów stylistycznych w materiale tej kultury. Należy zwrócić uwagę na widocz-
ne różnice pomiędzy naczyniami ze stanowisk z dolnych odcinków dolin rzecz-
nych, zarówno Osmore, jak i Tambo, a inwentarzami pochodzącymi ze stanowisk 
leżących w środkowym biegu Osmore. Analizując pochówki na stanowiskach ze 
środkowej części doliny Osmore widać wyraźnie, iż są one znacznie skromniej wy-
posażone, niż groby z dolnych odcinków dolin Osmore i Tambo. Do grobów wkła-
dano tam kilka sztuk, najczęściej mało starannie wykonanych naczyń. Natomiast 
na niżej położonych stanowiskach liczba naczyń wchodzących w skład wyposaże-
nia grobowego dochodziła do trzydziestu. Trzeba podkreślić, że wydzielone grupy 
form, niezależnie od umiejscowienia stanowiska, pojawiają się z podobną często-
tliwością, jednakże różnorodność typów i odmian jest dużo uboższa na stanowi-
skach ze środkowej Osmore. Co prawda, naczynia z El Pino odbiegają nieco, pod 
względem jakości wykonania oraz stopnia zaawansowania technologii wypału, od 
ceramiki z San Gerónimo i Chiribaya Baja. Jednakże częstotliwość obecności po-
szczególnych form i rodzaj malowanej dekoracji są bardzo podobne. Wykonana 

1 Analizowania ceramika pochodziła z badań na stanowisku San Gerónimo prowadzonych pod kie-
   runkiem Gerardo Carpio Díaza w roku 1988 oraz z badań prowadzonych pod kierunkiem Rosio 
   Díaz w roku 2006.
2 Analizowania ceramika pochodziła z badań na stanowisku Chiribaya Baja prowadzonych pod kie-
   runkiem Alfredo Mormontoya w roku 2008.
3 Analizowania ceramika pochodziła z badań na stanowisku La Victoria prowadzonych pod kierun-
    kiem Roberto Feldmana i Luisa Watanabe w roku 1984.
4  Analizowania ceramika pochodziła z badań na stanowisku San Bernabé prowadzonych pod kie-
   runkiem Rómulo Pari Floresa w roku 1994.
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analiza dowiodła, że nie jest zasadnym wydzielenie fazy stylistycznej ceramiki kul-
tury chiribaya typowej dla doliny Tambo, która różniłaby się zasadniczo od naczyń 
pochodzących z pozostałych obszarów. 

Ryc. 14. Amfory, typ: II.2.  Zestawienie naczyń z El Pino i egzemplarzy z porównywanych 
stanowisk kultury chiribaya z doliny Osmore 

(rys. T. Demidziuk, opracował elektronicznie T. Kołomański)

El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo



186

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 15. Dzbany, typ: III.1. Zestawienie naczyń z El Pino i egzemplarzy z porównywanych 

stanowisk kultury chiribaya z doliny Osmore 
(rys. T. Demidziuk, opracował elektronicznie T. Kołomański)
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 Pomimo, iż dolina Tambo stanowi północne rubieże kultury chiribaya, to 
trzeba mieć na uwadze, że odprowadza do Pacyfiku dużo więcej wody niż ma to 
miejsce w przypadku Osmore. Dodatkowo, fakt posiadania delty sprawia, że ofe-
ruje znacznie obszerniejsze, w dolnym biegu rzeki, areały nadające się pod upra-
wę co zapewnia optymalne warunki dla osadnictwa. Wszystko to powodowało, że 
występujące tutaj osadnictwo kultury chiribaya jest niezwykle gęste. Podobieństwa 
w zakresie ceramiki, jak również wykazane cechy wspólne charakteryzujące ob-
rządek pogrzebowy (sposób chowania zmarłych oraz wyposażenie grobowe) po-
między grupami chiribaya zamieszkującymi dolne partie dolin Tambo i Osmore, 
dowodzą, iż pomimo pewnej odległości od obszaru macierzystego, dolina rzeki 
Tambo utrzymywała ścisły z nim związek, a większość trendów typowych dla do-
rzecza Osmore obecna była także w delcie Tambo. 

UWAGI KOŃCOWE

 Choć w przeciągu ostatnich trzydziestu lat badaczom udało się znacznie 
poszerzyć wiedzę na temat kultury chiribaya, to nadal jest wiele białych plam. Jed-
ną z nich jest niewątpliwie osadnictwo na terenie doliny rzeki Tambo. Powyższa 
sytuacja zmienia się za sprawą prac badawczych Projektu Tambo. W jego ramach 
polscy i peruwiańscy archeolodzy przeprowadzili wykopaliska na cmentarzysku 
El Pino, tuż w sąsiedztwie ujścia rzeki do Pacyfiku, jak również rekonesanse na 
innych stanowiskach tej kultury, zlokalizowanych w dorzeczu Tambo. Wyniki tych 
prac potwierdziły obecność zwartego osadnictwa kultury chiribaya na obszarze 
doliny Tambo, przesuwając tym samym granice jej zasięgu znacznie bardziej na 
północ niż dotychczas zakładano. Dwa datowania 14C z El Pino pokazały przedział 
czasowy użytkowania tego cmentarzyska w latach 1304–1396. 
 Na podstawie analizy wyposażenia grobowego pochówków męskich z El 
Pino, możemy stwierdzić, iż głównym zajęciem ludności grzebanej na obszarze 
delty Tambo było rybołówstwo. Dietę uzupełniały płody rolne, przede wszystkim 
kukurydza. Elementy warsztatu tkackiego znajdowały się w pochówkach kobie-
cych, co wskazuje, iż to zajęcie było domeną żeńskiej części społeczności. Uwa-
gę zwracają przede wszystkim bogato zdobione tkaniny posiadające najbardziej 
charakterystyczny dla chiribaya symbol un ser antropomorfo chiribaya, który po-
wszechnie występuje na stanowiskach doliny Osmore. Dominującą deformacją 
czaszkową wśród ludności pochowanej w El Pino był typ anular, przeważał on na 
innych cmentarzyskach rybackich społeczności chiribaya. 
 W ramach prac projektu Tambo stworzono podział form i zdobnictwa na-
czyń kultury chiribaya. Stworzona typologia pozwoliła wyróżnić dziewięć głównych 
grup typologicznych ceramiki; misy, dzbany, amfory, wazy, puchary, kubki, czarki, 
ollas pato, naczynia atypowe. Ponadto dała możliwość dokonania szczegółowego 
podziału na typy, odmiany oraz pododmiany, a także cechy technologiczne. W jej 
ramach zdefiniowano również dwa główne typy malowanej ornamentyki; styl algar-
robal i styl san gerónimo oraz trzeci występujący jedynie na misach; styl misowy. 
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 Należy pamiętać, że w badaniach archeologicznych jedną z podstaw, które 
służą do wydzielania kultur archeologicznych, a następnie ich wewnętrznego po-
działu na fazy chronologiczne i typologiczne, jak również określania ich kolejnych 
etapów rozwojowych, są na ogół precyzyjne i zweryfikowane innymi materiała-
mi źródłowymi, klasyfikacje naczyń ceramicznych. Dokonany podział i analiza 
ikonografii malarskiej udowodniły, że nie odzwierciedlają one następujących po 
sobie faz rozwojowych tej kultury. Tak więc, wyraźnie różniące się pomiędzy sobą 
style dekoracjne nie odzwierciedlają porządku chronologicznego. Ich rozmiesz-
czenie  w grobach wskazuje również, że nie są one elementem charakteryzują-
cym poszczególne grupy ludności, czy też konkretny region geograficzny. Często 
materiały te pochodzą z grobów sobie współczesnych. Styl algarrobal występu-
je licznie przede wszystkim na naczyniach z cmentarzysk elity w Chiribaya Alta, 
choć rzadziej pojawia się również w innych rejonach i na mniej znaczących sta-
nowiskach. Bardzo często zdobi on formy niespotykane gdzie indziej, albo takie, 
które na innych stanowiskach występują jedynie sporadycznie. Tak więc chodzi                                
w tym przypadku o egzemplarze wyprodukowane specjalnie w celu umieszczenia ich 
w pochówkach najznamienitszych członków społeczności. Na większości stanowisk 
kultury chiribaya przeważa zazwyczaj dużo skromniejszy styl san gerónimo. 
 W wyniku przeprowadzonego interregionalnego studium porównawcze-
go, którego przedmiotem były zespoły naczyń pochodzące z El Pino oraz z dwóch 
reprezentatywnych stanowisk z dolnej części doliny Osmore (San Gerónimo i Chi-
ribaya Baja) i dwóch ze środkowej części tej doliny (La Victoria i San Bernabé), 
ustalono, iż materiał ceramiczny z El Pino posiada wiele cech wspólnych z naczy-
niami z dolnej Osmore. Wyraźne różnice pojawiają się dopiero gdy dokonamy po-
równania materiałów z El Pino z ceramiką pochodząca ze stanowisk ze środkowej 
części doliny Osmore. Na podstawie wykonanej analizy można z całą pewnością 
stwierdzić, iż materiał związany z ludnością zamieszkującą osady strefy wybrzeża 
(chala) różni się od tego pochodzącego ze stanowisk położonych w strefie yun-
ga. Ponadto, przeprowadzona analiza dowiodła zasadności twierdzenia, że nie ma 
podstaw dla wydzielenia fazy stylistycznej ceramiki kultury chiribaya typowej dla 
doliny rzeki Tambo. 
 Analiza ilości i częstotliwości występowania naczyń-importów w grobach 
z El Pino pokazała główne kierunki kontaktów ludności grzebiącej swych zmar-
łych w pobliżu ujścia Tambo do Pacyfiku. Warto zaznaczyć, że ceramika obcego 
pochodzenia pojawia się w 32% grobów. W przeważającej części są to misy gór-
skiej kultury estuquiña, rzadziej pochodzące z północnego Chile dzbany wykona-
ne w stylu san miguel oraz amfory sąsiedniej kultury churajón. Co ciekawe, w dolinie 
Osmore, na stanowiskach ulokowanych w bliskim sąsiedztwie Pacyfiku wśród na-
czyń-importów dominują egzemplarze pochodzące z obszaru północnego Chile. 
Są to wyroby wykonane w stylu san miguel oraz gentilar. Natomiast ceramika es-
tuquiña powszechnie znajdowana jest na stanowiskach znajdujących się w środ-
kowej części doliny rzeki Osmore. Może to świadczyć o tym, że w dolinie Tambo 
bezpośredni kontakt z ludnością odrębną kulturowo, ale mieszkającą w sąsiedztwie, 
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jak estuquiña czy churajón, był powszechniejszy, niż kontakty z bliższymi kulturo-
wo, ale znacznie oddalonymi grupami północnochilijskimi. 
 Niezwykle ciekawy i bogaty materiał zabytkowy pozyskany w trakcie prac 
projektu Tambo każe nam spojrzeć na opisywany obszar, jako ważny element na 
mapie osadniczej interesującej nas kultury. Jego znaczenie wynika z faktu, że nie 
negując znaczenia uważanej powszechnie za obszar macierzysty kultury chiribaya 
doliny Osmore, trzeba stwierdzić, że nie Osmore tylko Tambo dysponuje znacznie 
lepszymi warunkami środowiskowymi. Wynika to zarówno z ilości odprowadza-
nej wody, jak również znacznie szerszymi, w dolnym biegu rzeki, areałami nada-
jącymi się pod uprawę. Szczególne znaczenie ma tutaj sama delta, zapewniająca 
optymalne warunki dla osadnictwa. Powodowało to, że pomimo iż Tambo stanowi 
północne rubieże kultury chiribaya, występujące tutaj osadnictwo tej kultury jest 
niezwykle gęste i z uwagi na możliwości produkcyjne utrzymywało ono intensyw-
ne i bardzo ścisłe kontakty z obszarem macierzystym. 
 Silne wpływy kulturowe z dolnej części doliny Osmore stały się zapewne 
bodźcem do zorganizowania się ludności z dolnej Tambo na takich samych zasa-
dach. Dystans, wzdłuż linii brzegowej, dzielący obydwa skupiska osadnicze wynosi 
około 80 km. Trzeba pamiętać, iż ludność związana z kulturą chiribaya zamieszki-
wała teren o rozciągłości 300 km, a jej osady zakładano na wysokości nawet po-
nad 3 tys. m n.p.m. Należy przyjąć, że ludność kultury chiribaya z doliny Tambo 
wyznawała obowiązującą na obszarze macierzystym ideologię, stosując podobną 
organizację społeczną, kanon zdobnictwa ceramiki oraz tkanin. Stali się częścią 
dużego i silnego organizmu, który zapewniał im stabilność i bezpieczeństwo za-
równo w czasie ekspansji kolonistów z Altiplano, jak i w późniejszych niepewnych 
i niespokojnych czasach, które nastąpiły po upadku cywilizacji Tiahuanaco. 
 Prace badawcze realizowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego w ramach projektu Tambo zaprzeczyły dotychczasowym opiniom 
twierdzącym, że dorzecze Tambo było regionem tylko w niewielkim stopniu do-
tkniętym przez oddziaływanie wielkich cywilizacji horyzontu środkowego, a jego 
udział w rozwoju cywilizacyjnym Costa Extremo Sur był minimalny. 
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