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POŁUDNIA EXTREMO SUR. BADANIA W ZLEWISKU RÍO TAMBO

Abstract:  In 2008 the Institute of Archaeology of the University of Wrocław initiated an international 
research program in southern Peru Extremo Sur del Perú. The work has been carried out in co-
operation with the Catholic University of Santa María in Arequipa, the regional representative of 
the Peruvian Ministry of Culture (Arequipa, Moquegua) and the authorities of province Islay. The 
research issue concerns the development of pre-Columbian societies and their adaptation to the 
environmental changes in the river basins of this region Valles Occidentales from late Pleistocene 
to the sixteenth century.
The realization of the present research was possible thanks to the financial support of the 7th Frame-
work Program of the European Union (Marie Curie-Skłodowska Actions) and the Polish Ministry 
of Science and Higher Education in years 2008‒2012. Since 2013 the research has been financed 
by the BZ WBK Foundation as part of Santander Universidades Program (Project Sama-Majes).
So far, the work has concentrated in the Río Tambo basin in the border area between departments 
Arequipa and Moquegua. The conducted archaeological prospection of the basin allowed to register 
over 110 unknown sites. At the chosen sites the excavation was carried out and the geologic and 
botanic samples illustrating the climatic evolution were collected. The research allowed to define 
chronological sequence of the human settlement in various regions of the valley of Río Tambo and 
its tributaries, as well as to explain the significance of this area as an artery of cultural exchange 
between the high altitude zone (Altiplano) and the Pacific coastal zone. During this study the 
remains of previously unknown in this region archaeological cultures and the settlement model 
associated with them were documented.
One of the most significant results of the research was the discovery of the sites connected to the 
societies of pre-ceramic period in the high altitude zone, between Jucumarini Lake and Ichuña. 
The lithic and osteological material and rock paintings allow to verify present statements about 
hunter-gatherer groups inhabiting this region in the early Holocene.
Whereas the results of the work carried out in the lower course of Río Tambo and its mouth led 
to the discovery of a previously unknown culture of early agricultural community, which was 
defined as Islay culture. At the same time the wide Tiahuanaco/Tiwanaku cemetery discovered in 

a J. Szykulski, jozefszykulski@hotmail.com, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. 
Szewska 48, 50-139 Wrocław.

b E. Bewziuk, ewa.bewziuk@gmail.com, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. 
Szewska 36, 50-139 Wrocław.

c  J. Wanot, j.wanot@gmail.com, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 
48, 50-139 Wrocław.

SSA57.indb   191 2016-06-28   18:04:06



J. Szykulski et al.192

the Río Tambo delta allows to verify present statements concerning northern limit of expansion of 
Tiahuanaco civilization, as well as to change the opinion about the adaptation of its representatives 
to the specific environmental conditions of the Pacific coast.

Key words: Southern Peru, Río Tambo Valley, excavations, archaeological survey, Islay, Quilca, Siguas, 
Formative Period, Early Intermediate Period, Tiahuanaco/Tiwanaku, Huari/Wari, Nasca, Chiribaya

1. WSTĘP

W roku 2008 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego zainicjował mię-
dzynarodowy program badań południowego krańca Republiki Peru, Extremo Sur del 
Perú. Prace realizowane są przy współudziale Universidad Católica de Santa María 
w Arequipie, regionalnych przedstawicielstw Ministerstwa Kultury w Arequipie i Mo-
quegua oraz władz prowincji Islay. Problematyka badań dotyczy rozwoju społeczności 
prekolumbijskich, jak również ich adaptacji do zmian środowiskowych, zachodzących 
na obszarze dolin rzecznych Valles Occidentales wymienionego regionu, w okresie 
od późnego plejstocenu aż do początków epoki kolonialnej (wiek XVI).

Dotychczasowe prace koncentrowały się na obszarze zlewiska Río Tambo i w przy-
ległej strefie wybrzeża Pacyfiku, obejmując tym samym rozległy teren pograniczny 
departamentów Arequipa i Moquegua. Przeprowadzono również rozpoznanie arche-
ologiczne w znajdującej się bardziej na północ dolinie rzeki Quilca (ryc. 1). Zakładano, 
że w wyniku prowadzonych prac zostanie udokumentowane następstwo czasowe 
zasiedlania i opuszczania przez społeczności prekolumbijskie poszczególnych enklaw 
ekologicznych regionu, przy równoczesnym zdefiniowaniu istniejących tam kultur 

Ryc. 1. Zlewisko Río Tambo; obszar objęty badaniami. Rys. N. Lenkow
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archeologicznych, jak również ich chronologii oraz charakteryzującego je materiału 
zabytkowego. Oczekiwano też odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia doliny Río 
Tambo – największego cieku wodnego regionu – jako arterii komunikacyjnej łączącej 
obszar wysokogórski Andów, tj. basen jeziora Titicaca, ze strefą wybrzeża oceanicz-
nego, a także jako miejsca, gdzie koncentrowały się dalekosiężne kontakty ze spo-
łecznościami obszarów położonych zarówno na północ, jak i na południe od doliny.

Prowadzenie tak dużego i wielozadaniowego przedsięwzięcia naukowego było 
możliwe dzięki grantowi przyznanemu na lata 2008–2012 przez 7. Program Ramowy 
Unii Europejskiej (Marie Curie-Skłodowska Actions), a także dzięki wsparciu finan-
sowemu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Projekt Tambo). 
W latach 2013–2015 prace badawcze na terenie Peru finansowane były ze środków 
Fundacji Banku Zachodniego WBK, działającej w ramach międzynarodowego pro-
gramu Santander Universidades (Projekt Sama-Majes)1.

2. GEOGRAFIA REGIONU

Zlewisko Río Tambo, gdzie prowadzone były prace, obejmuje prowincje Arequipa, 
Mariscal Nieto i Sánchez Cerro, zajmując obszar około 13 500 km², z czego 65% leży 
powyżej 3000 m n.p.m. W przeciwieństwie do większości cieków wodnych południo-
wego Peru, Río Tambo ma charakter stały i przez cały rok odprowadza swoje wody 
do Pacyfiku. Jest największą rzeką regionu – jej długość wynosi 289 km. Miejscem 
jej narodzin jest, położone na wysokości około 4400 m n.p.m., jezioro Jucumarini, 
z którego wypływa strumień o tej samej nazwie (ryc. 2). Ten w swoim biegu zostaje 
zasilany licznymi dopływami, a łącząc się z Río Chaje, otrzymuje nazwę Río Crucero. 
Następnie na wysokości miasta Ichuña rzeka zmienia swoją nazwę na Río Ichuña, 
natomiast Río Tambo staje się dopiero na wysokości miasta Yunga, w momencie gdy 
zostaje ona zasilona wodami Río Paltuture (ryc. 1). W swoim dalszym biegu rzeka 
ta przemierza wszystkie piętra wysokościowe Andów, uchodząc do Pacyfiku niedaleko 
miejscowości Punta de Bombón, gdzie tworzy rozległą deltę.

Podobnie jak cały obszar południowego Peru, również zlewisko Río Tambo leży 
w strefie silnych oddziaływań sejsmicznych i dużej aktywności wulkanów. W regionie 
tym znajduje się 16 wulkanów, wśród których do najbardziej aktywnych lub potencjal-
nie aktywnych zaliczamy Huaynaputina, Ubinas, Misti, Tiscani, a także znajdujące 
się na północ od Arequipy wulkany Sabancaya i Coropuna (Barriga 1951; De Silva, 
Francis 1991; Chávez Chávez 1993; Echevarria y Morales 1600; Szykulski 2000; 2005). 
Badania geologiczne oraz dokumenty historyczne potwierdzają, że powtarzające się 
w przeszłości erupcje w sposób drastyczny wpływały na warunki życia ludności, 

1  Oprócz naukowców i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w pracach programu uczestniczyli 
naukowcy uniwersytetów w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach oraz Muzeum Archeologicznego w Gło-
gowie. W pracach terenowych i laboratoryjnych na terenie Peru brali też udział badacze z Universidad 
Católica de Santa María w Arequipie, Universidad Nacional w Ica (Peru) i Universidad Central w Bogocie 
(Kolumbia), jak również studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. 
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zmieniając diametralnie sytuację hydrologiczną oraz uwarunkowania ekologiczne 
regionu (Thouret, Davila et al. 1997). W wielu miejscach, jak na przykład w regionie 
Churajón, Matalaque, Quinistaquillas oraz w dolinie strumienia Huairondo, do dziś 
możemy zaobserwować ślady zniszczeń, wywołanych gwałtowną erupcją Huayna-
putina w roku 1600 (Szykulski 2010, 17).

Topografia samej doliny Río Tambo oraz jej dopływów jest typowa dla tzw. Val-
les Occidentales, a więc systemów fluwialnych, odprowadzających do oceanu wody 
z zachodnich stoków Andów. Sam podział pomiędzy masywem górskim i wybrzeżem 
jest tutaj wyraźnie dostrzegalny.

W obrębie całego obszaru badań można wyróżnić trzy strefy wysokościowe o zróż-
nicowanej topografii i wysokościach absolutnych, a jednocześnie o odmiennych 
uwarunkowaniach klimatycznych, a jak się okazało w trakcie prowadzonych badań, 
również o odmiennych kontekstach kulturowych.

Najwyżej położona strefa wysokogórska (obszar I) obejmuje górną część dorzecza 
Río Tambo, zajmując tereny wysokogórskie (strefy wysokościowe Puna i Jalca), leżą-
ce na wysokości pomiędzy 5000 a 3600 m n.p.m. (ryc. 3). Jej obszar rozciąga się od, 
leżącego na pograniczu departamentu Moquegua z Puno, basenu jeziora Jucumarini 
po zlewisko rzek Ichuña oraz Tassa, w pobliżu miejscowości Yunga (ryc. 1). Najwyżej 
położona część strefy wysokogórskiej wykazuje się relatywnie niewielkim spadkiem 
terenu, przez który wolno płynie meandrujący strumień Jucumarini oraz jego dopły-

Ryc. 2. Jezioro Jucumarini (4000 m n.p.m.) – miejsce narodzin Río Tambo. Fot. J. Szykulski
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wy. Na brzegach obserwuje się rozległe obszary specyficznej wegetacji wysokogór-
skiej, określanej mianem bofedales (ryc. 4). Granice obszaru wyznaczają relatywnie 
łagodne wypiętrzenia. Flora tego regionu reprezentowana jest przez mchy oraz rośliny 
trawiaste Azorella compacta, Stipaichu festusa Orthophylla, Muhlenbergia fastigiata, 
Muhlenbergia peruviana, Alchemilla pinnata i Elecoharis albibracteata, a także przez 
dużą liczbę specyficznych roślin endemicznych, wśród nich również największego 
przedstawiciela z rodziny Bromeliacea, słynną Puya raimondii. Natomiast w miejscu 
gdzie Jucumarini łączy się z Río Chaje, dolina przyjmuje charakterystyczne dla ob-
szaru Andów ukształtowanie w formie litery V, ze stromymi zboczami i relatywnie 
wąskimi terasami zalewowymi. Jedynie na obszarze zlewisk, jak przykładowo w re-
gionie Crucero oraz Ichuña, obszar teras zalewowych jest znacznie bardziej rozległy. 
Powyżej doliny rzeki znajduje się rozległa pampa wysokogórska. W tej części strefy 
wysokogórskiej obserwujemy już znacznie większe zróżnicowanie świata roślinnego.

Środkowy odcinek dorzecza Río Tambo (obszar II) jest najbardziej rozległy i wy-
kazuje się dużym zróżnicowaniem topograficznym i klimatycznym, pozwalającym 
na wydzielenie kilku subregionów. Ta część dorzecza obejmuje strefę wysokościową 
położoną pomiędzy leżącym na wysokości 3600 m n.p.m. zlewiskiem rzek Ichuña 
i Tassa w pobliżu Yunga a położonym na wysokości około 1200–1100 m n.p.m. ob-
szarem znajdującym się nieco powyżej ujścia Quebrada de Huairondo do Río Tambo. 
W tym miejscu Río Tambo wpływa na teren departamentu Arequipa. Wymieniony 

Ryc. 3. Układ stref wysokościowych Andów Centralnych (wg Szykulski 2010)
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obszar znajduje się w obrębie pięter wysokościowych Quechua oraz Yunga (ryc. 3; 
Pulgar Vidal 1946). Charakterystyczna dla obszaru II jest V-kształtna dolina o urwi-
stych zboczach, w dużej mierze pokryta systemem prekolumbijskich teras, tzw. an-
denes (ryc. 5). W niektórych odcinkach dno doliny rzeki Tambo oraz jej dopływów 
jest stosunkowo rozległe, pozwalające na stosowanie upraw. Na obszarze pomiędzy 
Quinistaquillas i regionem leżącym wokół miejscowości Carizal teren ma charakter 
pustynny. Równocześnie, woda w rzece jest słona na skutek aktywności gejzerów, 
znajdujących się zarówno w samym korycie, jak i na jego obrzeżach.

Dolny bieg Río Tambo (obszar III) znajduje się w granicach departamentu Arequ-
ipa, rozcinając północny skraj pustyni Atakama. Cały obszar znajduje się w obrębie 
piętra wysokościowego Litoral (ryc. 3). Tutaj rzeka otrzymuje znaczne ilości wody 
z dopływów, co powoduje, że ponownie staje się słodka. Sama dolina rozszerza się 
gwałtownie, a na jej obu brzegach pojawiają się rozległe terasy zalewowe. W dalszym 
swoim biegu Río Tambo tworzy rozległą deltę (ryc. 6). Cały ten obszar z obu stron 
ograniczony jest gwałtownie wypiętrzającymi się nadbrzeżnymi górami, ciągnącymi 
się w kierunku oceanu, a następnie tworzącymi łańcuch biegnący równolegle do jego 
linii brzegowej. Jest to tak zwana Cadena Costanera stanowiąca przedgórze Andów. 
W jej końcowym biegu jedynym dopływem Río Tambo jest okresowa rzeka Quebrada 
de Huairondo, o głęboko wcinającej się V-kształtnej dolinie.

Ryc. 4. Stanowiska Collantane oraz przyległy obszar wegetacji typu bofedales. Fot. J. Szykulski
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Ryc. 5. Środkowy bieg Río Tambo: dolina rzeki w pobliżu miejscowości Chojata. Fot. J. Szykulski

Ryc. 6. Delta rzeki Tambo. Widok ze stanowiska El Pino, sektor 7. Fot. J. Szykulski

SSA57.indb   197 2016-06-28   18:04:08



J. Szykulski et al.198

Należy nadmienić, że zarówno dla środkowego, jak i dolnego odcinka dorzecza 
Río Tambo charakterystyczne jest występowanie nawarstwień pyłu i pumeksu wul-
kanicznego o miąższości sięgającej niekiedy 2 m. Pochodzą one z erupcji wulkanu 
Huaynaputina w roku 1600 (Szykulski 2010, 17).

3. PRZEBIEG BADAŃ

Podczas realizacji projektu na omawianym obszarze zarejestrowano lub zweryfiko-
wano łącznie 181 stanowisk archeologicznych – 115 to stanowiska dotychczas niezare-
jestrowane w archiwach Ministerstwa Kultury Peru. Analiza pozyskanego materiału 
wskazywała, że pochodzą one z różnych okresów historycznych, począwszy od poja-
wienia się tutaj najwcześniejszych grup łowiecko-zbierackich z przełomu plejstocenu 
i holocenu, aż po początek epoki kolonialnej. Na wybranych stanowiskach zostały 
przeprowadzone prace wykopaliskowe.

3.1. Strefa wysokogórska (obszar I)
W strefie wysokogórskiej badania prowadzone były na 71 stanowiskach archeologicz-
nych, z których aż 53 dotychczas były nieznane. Większość to jaskinie, nisze skalne 
oraz stanowiska otwarte, związane z działalnością społeczności łowiecko-zbierackich 
epoki preceramicznej. Znaczna część z nich wykazuje ślady dewastacji powstałych 
w ostatnim okresie na skutek wykorzystywania przez miejscową ludność zarówno 
jaskiń, jak i nisz skalnych jako miejsc schronienia dla bydła.

Strefa wysokogórska charakteryzuje się surowym klimatem i niewielką gęstością 
zaludnienia, a tym samym bardzo słabo rozbudowaną i na ogół przejezdną tylko 
okresowo infrastrukturą drogową. Występujące tutaj różnice wysokości skutkują 
bardzo dużą amplitudą temperatur, zależną od pór roku oraz dnia i nocy, co dodat-
kowo utrudniało badania archeologiczne, zmuszając do ich realizacji w kilku etapach.

Największą koncentrację stanowisk z epoki preceramicznej stwierdzono na ob-
szarze pomiędzy zlewiskiem jeziora Jucumarini a znajdującą się na wysokości 3900 m 
n.p.m. miejscowością Crucero (ryc. 1), a więc w regionie należącym do wydzielonego 
dla obszaru Andów Centralnych piętra wysokościowego Puna (Troll 1943; Pulgar Vidal 
1946; Szykulski 2010, 25). Badania prowadzone w obrębie jeziora Jucumarini dostar-
czyły jedynie pojedynczych znalezisk powierzchniowych, bez kontekstu kulturowego. 
Dopiero bezpośrednio poniżej, a więc w miejscu, gdzie strumień Jucumarini wypływa 
z jeziora, dając początek Río Tambo, zarejestrowano stanowiska Collantane 1-Collan-
tane 6. Znajdowały się one w obrębie płytkich nisz skalnych, położonych na prawym 
brzegu cieku wodnego, zasilającego rozległe bofedales oraz obszary porośnięte trawą 
wysokogórską z gatunku Ichu (ryc. 4). W samych niszach i bezpośrednio w ich oto-
czeniu zaobserwowano koncentrację węgla drzewnego, a także artefakty kamienne 
w formie łusek, odłupków, rdzeni oraz wiórów. Zanotowano też narzędzia, głównie 
ostrza liściowate. Podobny charakter miały konteksty zarejestrowane w niszy skalnej 
Toclla Laca 1 i na stanowisku otwartym Toclla Laca 2, zlokalizowanym na lewym brze-
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gu strumienia, w miejscu gdzie Jucumarini łączy się z mniejszym ciekiem wodnym. 
Poniżej rozciągał się rozległy płaski podmokły teren, bujnie porośnięty trawą oraz 
mchami. Wegetacja typu bofedales wystąpiła również wokół stanowisk jaskiniowych 
(nisze skalne) Huaychuno 1 i Huaychuno 2, znajdujących się kilkaset metrów w dół 
rzeki od Toclla Laca. Znaleziono tutaj tylko pojedyncze artefakty lityczne. Prowadzone 
badania pozwoliły zarejestrować znaczne obszary zdegenerowanych bofedales, a ich 
obecność potwierdza, że w przeszłości zasięg występowania tego typu wegetacji był 
znacznie większy, niż jest obecnie.

Inne stanowiska epoki ceramicznej odkryto w pobliżu osady Bertani, znajdują-
cej się kilkaset metrów powyżej miejsca, gdzie Río Calasaya wpada do Jucumarini. 
Znajdujące się tutaj stanowisko jaskiniowe Bertani 1 ma liczne malowidła naskalne, 
przedstawiające postacie ludzkie (szamanów?) oraz zwierzęta (ryc. 7). Różnice w for-
mie i kolorystyce poszczególnych przedstawień sugerują różnoczasowe ich pochodze-
nie. Za takim wnioskiem przemawia również zróżnicowanie w patynie pokrywającej 
poszczególne partie malowideł, a także ślady przemalowań. Jednakże wszystkie one 
zdają się być związane z szeroko pojętą magią łowiecką epoki preceramicznej. Bada-
nia powierzchniowe w obrębie stanowiska nie potwierdziły występowania materiału 
litycznego. Pojedyncze artefakty odnotowano natomiast na pobliskich stanowiskach 
Bertani 2 i Bertani 3 oraz na bezpośrednio przyległym terenie (ryc. 8). Zarejestrowano 
tutaj między innymi wysmukłe ostrze o ząbkowanym liścieniu typu XII.2, określane 
jako typ Ichuña, tak więc formę, którą wiąże się z początkiem holocenu (Szykulski 
2005, 110).

Kierując się od Bertani w dół biegu rzeki, można zaobserwować, że jej dolina 
zatraca swój nieckowaty wygląd i od zlewiska Río Chaje i Jucumarini przybiera, cha-

Ryc. 7. Malowidła naskalne ze stanowiska jaskiniowego Betania 1. Fot. J. Szykulski
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rakterystyczną dla tej części Andów, V-kształtną formę o bardzo wysokich i stromych 
zboczach, gdzieniegdzie porozcinanych głębokimi żlebami/jarami (ryc. 9). Natomiast 
powyżej – po obu stronach doliny – rozciąga się rozległa, płaska wysokogórska pampa, 
a więc równinny step porośnięty trawą z gatunku Ichu, należącą do podstawowego 
składnika diety żyjących tutaj również obecnie, parzystokopytnych z gatunku jele-
niowatych cervidae oraz wielbłądowatych camelidae (Szykulski, Figiel, Kwiatkowski 
2014, Fig. 7).

Ryc. 9. Jar strumienia Pucara. W głębi stanowiska Pucara 6 i Pucara 10. Fot. J. Szykulski

Pierwszym stanowiskiem jaskiniowym zanotowanym na tym odcinku doliny 
było Patahuasi 1, gdzie znaleziono 40 odłupków, dwa rdzenie oraz nóż kamienny. 
W dalszym biegu rzeki odnotowano kolejnych 38 stanowisk, z których 34 należy 
wiązać ze społecznościami łowiecko-zbierackimi epoki preceramicznej (tabela 1). 
W tej grupie najwięcej artefaktów odnotowano na stanowiskach Crucero 1, Crucero 
3, Crucero 4, Crucero 6, Pucara 3, Pucara 6 i Tolapampa 8 (tabela 1 i ryc. 10). Należy 
tutaj podkreślić, że większość, bo aż 70% stanowisk z epoki preceramicznej, to stano-
wiska jaskiniowe. Natomiast stanowiska otwarte znajdowały się na wysokich terasach 
leżących po obu stronach rzeki.

Ryc. 8. Narzędzia lityczne z jaskiniowych stanowisk wysokogórskich, region Jucumarini-Crucero (rys. 
K. Figiel, K. Kwiatkowski): 1, 2 – Crucero 3; 3 – Crucero 4; 4 – Crucero 8; 5‒7 – Crucero 12; 8, 9 – Pucara 
6; 10, 11 – Tolapampa 7; 12 – Collantane 3; 13 – Collantane 1; 14 – Bertani 3; 15 – Crucero 1; 16‒18 – Crucero 
3; 19 – Crucero 4; 20, 21 – Crucero 6; 22 – Crucero 9; 23, 24 – Pucara 3; 25 – Pucara 6; 26 – Tolapampa 
8; 27 – Collantane 1
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Tabela 1. Stanowiska archeologiczne w regionie Jucumarini-Crucero badane w latach 2009 i 2011

Nr Nazwa stanowiska Typ stanowiska Brzeg 
rzeki

Lokalizacja 
(mamsl)

Liczba 
artefaktów

Liczba 
narzędzi

1 2 3 4 5 6 7
1 Collantane 6 jaskinia prawy 4400 10 2
2 Collantane 5 jaskinia prawy 4307 5 1
3 Collantane 4 jaskinia prawy 4387 19 0
4 Collantane 2 jaskinia prawy 4349 8 0
5 Collantane 1 jaskinia prawy 4317 35 5
6 Collantane 3 jaskinia prawy 4327 107 9
7 Toclla Laca 1 jaskinia lewy 4391 51 9
8 Toclla Laca 2 otwarte prawy 4384 12 1
9 Huaychuno 2 jaskinia lewy 4383 1 1
10 Huaychuno 1 jaskinia lewy 4366 2 1
11 Bertani 1 jaskinia lewy 4336 0 0
12 Bertani 3 jaskinia lewy 4308 8 2
13 Bertani 2 jaskinia lewy 4322 4 0
14 Patahuasi 1 jaskinia prawy 4090 43 3
15 Pucara1/Quebrada otwarte prawy 4227 9 1
16 Pucara 9 otwarte prawy 4296 36 1
17 Pucara 10 jaskinia prawy 4297 37 2
18 Pucara 6 jaskinia prawy 4288 217 50
19 Pucara 11 jaskinia prawy 4152 24 0
20 Pucara 12 jaskinia prawy 4331 23 4
21 Pucara 7 otwarte prawy 4305 9 0
22 Pucara 2 jaskinia prawy 4019 15 0
23 Pucara 4 jaskinia lewy 4003 29 3
24 Pucara 5 jaskinia lewy 4029 8 3
25 Pucara 3 jaskinia prawy 3995 181 10
26 Pucara 8 hiszpańska budowla prawy 3980 3 3
27 Pucara 13 otwarte prawy 3956 42 0
28 Tolapampa 8 otwarte prawy 3939 132 5
29 Tolapampa 5 jaskinia lewy 3948 13 1
30 Tolapampa 7 jaskinia lewy 3933 15 3
31 Tolapampa 6 jaskinia lewy 4066 3 1
32 Crucero 14 jaskinia lewy 4391 46 7
33 Tolapampa 1 otwarte prawy 3924 36 4
34 Tolapampa 9 otwarte prawy 3910 9 2
35 Tolapampa 4 jaskinia lewy 3905 15 2
36 Tolapampa 3 otwarte lewy 3902 0 0
37 Tolapampa 2 otwarte prawy 3896 35 0
38 Crucero 3 jaskinia prawy 3907 238 42
39 Crucero 2 otwarte lewy 3915 28 0
40 Crucero 13 hiszpańska budowla lewy 3903 4 4
41 Crucero 12 jaskinia lewy 4196 13 3
42 Crucero 11 jaskinia lewy 3979 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
43 Crucero 9 otwarte lewy 3895 16 4
44 Crucero 4 jaskinia prawy 3903 89 8
45 Crucero 5 jaskinia prawy 3908 13 1
46 Crucero 6 jaskinia prawy 3899 114 18
47 Crucero 7 otwarte prawy 3875 52 1
48 Crucero 1 otwarte lewy 3867 133 19
49 Crucero 8 jaskinia prawy 3879 0 0
50 Pucara 1 hiszpańska budowla prawy 4226 2 2
51 Crucero 15 hiszpańska kopalnia prawy 4112 2 2

Ryc. 10. Lokalizacja 
stanowisk archeolo-
gicznych w regionie 
Patahuasi-Crucero. 
Rys. N. Lenkow
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Występujące w tym odcinku doliny stanowiska archeologiczne koncentrowały się 
w dwóch piętrach wysokościowych. Niższe obejmowało dno doliny, gdzie polowano 
na żerujące wzdłuż cieku wodnego zwierzęta, a miejscem zamieszkiwania była wą-
ska nadrzeczna terasa, gdzie stwierdzono występowanie stanowisk otwartych oraz 
znajdujących się nieco powyżej stosunkowo licznych nisz skalnych. Natomiast wyższe 
piętro zlokalizowane było w znacznie zimniejszej, tzn. szczytowej, partii doliny. Tu-
taj miejscem polowań oraz zbieractwa była wysokogórska pampa, a zamieszkiwano 
w znajdujących się poniżej jej skraju niszach skalnych.

Należy nadmienić, że na skraju pampy udokumentowano również wychodnie, 
a zarazem miejsca wstępnej obróbki surowca kamiennego, głównie chalcedonu. 
Z niego właśnie wykonana jest znaczna część znajdowanych na tym obszarze ostrzy 
oraz innych narzędzi litycznych, jak również odpadów po ich produkcji. Wśród 
znalezionych artefaktów drugą liczebnie grupę stanowiły wyroby z jaspisu i krzemie-
nia, a dalszymi w kolejności były obsydian, opal, bazalt i kwarcyt (Szykulski, Figiel, 
Kwiatkowski 2014, Fig. 13).

Wydaje się, że zamieszkujące na tym obszarze społeczności łowiecko-zbierac-
kie epoki preceramicznej stosowały specyficzną strategię przetrwania, polegającą 
na funkcjonowaniu w obrębie dwóch, różniących się pod względem klimatycznym, 
pięter wysokościowych tej części strefy Andów. Pozostaje sprawą otwartą, czy funk-
cjonowały one na tym obszarze równocześnie czy też przemiennie, tzn. w zależności 
od zmieniających się pór roku oraz cyklów migracyjnych zwierząt.

Można oczekiwać, że wnikliwa analiza kontekstów litycznych pozwoli również 
ustalić, czy pomiędzy materiałami pochodzącymi ze stanowisk obu wymienionych 
pięter wysokościowych istnieje znacząca różnica w formie i rodzaju narzędzi, sugeru-
jąca ich różną pozycję chronologiczną. Należy w tym miejscu podkreślić, że dotych-
czasowa analiza form inwentarzy litycznych przemawia raczej za opinią, że pochodzą 
one z bardzo szerokiego przedziału czasowego. Poszczególne stanowiska były więc 
zamieszkiwane przez następujące po sobie generacje, użytkujące zarówno duże ostrza 
liściowate, jak i niewielkich rozmiarów ostrza mikrolityczne, którym generalnie 
przypisywana jest stosunkowo późna proweniencja w kontekście rozwojowym epoki 
preceramicznej strefy Andów Centralnych, w tym również ich najbardziej południo-
wych krańców (Engel 1957; Bird 1963; Szykulski 2005; 2010). To spostrzeżenie dotyczy 
również inwentarzy zarejestrowanych na stanowiskach znajdujących się w górnej 
części doliny oraz w pobliżu jeziora Jucumarini.

Wyniki badań wskazują, że oba piętra wysokościowe tej części strefy Andów 
funkcjonowały w jednym ekosystemie. Kontakt pomiędzy nimi ułatwiały, powstałe 
na skutek działania wody, głębokie żleby/jary, którymi przemieszczały się zwierzęta 
oraz ludzie. Potwierdzają to badania prowadzone w obrębie strumienia Pucara, two-
rzącego taki właśnie trakt komunikacyjny pomiędzy obu piętrami wysokościowymi 
(ryc. 9). Podczas tych prac zarejestrowano na powierzchni ostrza kamienne, wska-
zujące, że polowano tutaj na przemieszczającą się zwierzynę. Potwierdza to również 
odkrycie, w obrębie znajdujących się na tym terenie nisz skalnych, czterech dużych 
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stanowisk jaskiniowych (Pucara 6, Pucara 10, Pucara 11 i Pucara 12), zawierających sto-
sunkowo bogaty materiał lityczny i to zarówno liczne ostrza, jak i inne artefakty (ryc. 
8 i 9). Materiał do ich produkcji pozyskiwano prawdopodobnie z udokumentowanej 
podczas badań wychodni surowca, a zarazem miejsca wstępnej obróbki (stanowisko 
Pucara 9), znajdującego się bezpośrednio powyżej, tzn. u wylotu na leżącą powyżej 
trawiastą pampę.

Niewątpliwie funkcję traktów komunikacyjnych i miejsc polowań spełniały 
również inne żleby tego regionu (ryc. 10). Także tam zanotowano na powierzchni 
pojedyncze artefakty. Stwierdzono, że w płytkich niszach skalnych występował ma-
teriał lityczny, jednak do dziś nie przeprowadzono tam szczegółowego rozpoznania 
archeologicznego.

W trakcie realizacji projektu w strefie wysokogórskiej przeprowadzono też prace 
sondażowo-wykopaliskowe na stanowiskach Crucero 1 oraz Crucero 3, zlokalizo-
wanych w pobliżu wsi Crucero, leżącej około 8 km na północ od stolicy regionu, 
miejscowości Ichuña; prowincja Mariscal Nieto, departament Moquegua. Badania 
w Crucero 1 pozwoliły udokumentować rozległe stanowisko osadnicze o powierzchni 
około 1000 m2 posadowione na terasie rzecznej, znajdującej się w zlewisku dwóch 
cieków wodnych, tzn. Río Ichuña oraz Quebrada Huanacamayo (ryc. 10).

Prace archeologiczne na tym obszarze ograniczyły się do badań w obrębie dzikich 
wykopów wykonanych podczas eksploatacji przez miejscową ludność gliny, będącej 
w tym regionie podstawowym budulcem. Udokumentowano też profile w miejscach 
osuwisk oraz zebrano bogaty materiał archeologiczny. Ogólnie pozyskano 133 arte-
fakty lityczne oraz pojedyncze wyroby kościane. Również z powierzchni stanowi-
ska Tolapampa 8, znajdującego się na terasie rzecznej, rozciągającej się na południe 
od miejscowości Tolapampa, zebrano 132 artefakty kamienne (ryc. 8, 11 i tabela 1).

Analiza pozyskanego materiału wykazuje pewną specyfikę typologiczną narzę-
dzi, różniącą go od kontekstów litycznych zanotowanych w obrębie nisz skalnych, 
w tym również dobrze przebadanego podczas prac wykopaliskowych stanowiska 
jaskiniowego Crucero 3 (ryc. 12). Tak więc, w przeciwieństwie do znajdujących się 
w tym regionie licznych stanowisk jaskiniowych, gdzie przeważają ostrza oraz zwią-
zane z nimi odpady poprodukcyjne, w Crucero 1 dostrzegamy wyraźną dominację 
drapaczy. Przy czym należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że spostrzeżenie 
to bazowało zarówno na bogatym materiale porównawczym pochodzącym z badań 
powierzchniowych na innych stanowiskach regionu, jak i na wynikach prac wyko-
paliskowych na stanowisku Crucero 3.

Zaobserwowana dysproporcja w zestawieniu narzędzi litycznych zdaje się su-
gerować, że w przypadku stanowisk Crucero 1 i Tolapampa 8 mamy do czynienia 
z miejscem gdzie prawdopodobnie oddawano się specyficznym zajęciom (wyprawiano 
skóry?). Podobną funkcję należałoby przypisać również zlokalizowanym na lewo-
brzeżnej terasie zalewowej Río Crucero stanowiskom otwartym Tolapampa 1 i Tola-
pampa 9 (ryc. 10), gdzie w trakcie badań powierzchniowych oraz późniejszej analizy 
materiału, stwierdzono przewagę drapaczy nad innymi narzędziami. Spostrzeżenie 
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Ryc. 11. Dolina koło wioski Tolapampa z lokalizacją stanowiska Tolapampa 8. Fot. J. Szykulski

Ryc. 12. Valle de Crucero. Panorama stanowiska Crucero 3. Fot. J. Szykulski

to zdaje się potwierdzać wcześniejsze wyniki badań na innych obszarach strefy Andów 
Centralnych, wskazujące na występowanie, już we wczesnym holocenie, wyraźnej 
specjalizacji wytwórczej. Stanowiskami, których pozostałości świadczą o istnieniu 
tego zjawiska, są wychodnie surowca oraz znajdujące się poza obozowiskiem miejsca 
ich obróbki, tzw. atelier, jak również występowanie na wybrzeżu prawdopodob-
nie okresowych punktów osadniczych, gdzie przebywała ludność specjalizująca się 
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w obróbce produktów pochodzących z morza (Chauchat 1988; Sandweiss et al. 1989; 
Szykulski 2005; 2010).

Szczególnie istotnymi dla poznania społeczeństw łowiecko-zbierackich zamiesz-
kujących w przeszłości ten region były badania, przeprowadzone na stanowisku 
jaskiniowym Crucero 3, gdzie oprócz rozpoznania powierzchniowego zrealizowano 
również prace wykopaliskowe (ryc. 12). W ich trakcie zebrano około 5000 artefaktów, 
w tym 211 narzędzi oraz olbrzymią liczbę odpadów poprodukcyjnych, wśród których 
większość stanowiły niewielkie łuski. W trakcie badań wydzielono kilka nawarstwień 
osadniczych. Zawierały one bardzo bogaty materiał archeologiczny, składający się 
z nielicznych wyrobów kościanych oraz artefaktów kamiennych. Wśród nich wy-
stąpiły wióry, odłupki, rdzenie oraz łuski, a także duża liczba narzędzi, w głównej 
mierze ostrzy i ich fragmentów (ryc. 8). Daje to podstawy do wypracowania dla tego 
stanowiska sekwencji rozwojowej właśnie tej grupy narzędzi litycznych. W trakcie 
badań na stanowisku Crucero 3 pozyskano też znaczną ilość materiału osteologiczne-
go, paleobotanicznego i geologicznego. Jednocześnie udało się udokumentować w po-
szczególnych nawarstwieniach występowanie wyraźnych różnic, jeżeli chodzi o rodzaj 
surowca kamiennego, który stosowano do produkcji narzędzi. Natomiast w samej 
warstwie spągowej stanowiska odkryto trzy nienaruszone groby wraz ze skromnym 
wyposażeniem, na które składały się ostrza kamienne (ryc. 13).

Ryc. 13. Stanowisko Crucero 3: po-
chówki 1 i 2. Fot. J. Szykulski
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Należy nadmienić, że prace badawcze, prowadzone w górnej części Río Tambo, 
przyczyniły się również do poszerzenia wiedzy dotyczącej wczesnokolonialnego 
górnictwa i przemysłu metalurgicznego w tym regionie. W trakcie tychże badań 
udało się m.in. udokumentować, występujące w dolinie rzeki Crucero, ruiny czterech 
kolonialnych kompleksów architektonicznych, będących pozostałościami znanych 
z przekazów historycznych XVII-wiecznych magazynów oraz młynów wodnych 
(ryc. 14). Rozdrabniały one dostarczany z gór kruszec kamienny, zawierający złoto 
oraz miedź. W trakcie prowadzonego w prawobrzeżnej części doliny rozpoznania 
archeologom udało się również zlokalizować dotychczas nieznane miejsca wydobycia 
cennego kruszcu, tzn. wyrobiska hiszpańskich kopalni złota z XVII-XVIII wieku 
(tabela 1 i ryc. 10).

Ryc. 14. Stanowisko Crucero 13: zabudowania magazynowe oraz kolonialny młyn, rozdrabniający 
złotonośne skały. Fot. J. Szykulski

3.2. Środkowy bieg Río Tambo (obszar II)
Prace w środkowym biegu Río Tambo oraz dolnej części jej dopływów realizowano 
sukcesywnie we wszystkich kampaniach badawczych. W ich trakcie udokumentowano 
56 stanowisk archeologicznych, pochodzących z różnych okresów historycznych, po-
cząwszy od epoki preceramicznej aż po ekspansję Imperium Tawantinsuyu (Inków). 
Skupiają się one jedynie w górnej części środkowego biegu rzeki, co wynika z faktu, 
że pozostały obszar, tzn. dolna część środkowego biegu Río Tambo – poczynając 
od terenów leżących poniżej miejscowości Quinistaquillas – ma charakter pustynny. 
Natomiast brak w tej części doliny skupisk osadniczych również przy samym cieku 
wodnym spowodowany jest faktem, że w tym odcinku rzeki woda jest słona na skutek 
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wypływu wód solankowych oraz erupcji gejzerów, występujących w samym korycie 
Río Tambo. Dopiero w dalszym swoim biegu rzeka staje się ponownie słodkowod-
na, dzięki istnieniu kilku górskich dopływów. Tak więc mamy w tym przypadku 
do czynienia z trzema odmiennymi ekosystemami fluwialnymi: słodkowodnym, 
słonowodnym oraz słodkowodnym ze znaczną domieszką soli.

Podczas prowadzonych prac stwierdzono też występowanie w środkowej części 
biegu Río Tambo nawarstwień popiołu i pumeksu, pochodzących z trzech potężnych 
erupcji wulkanicznych. Najmłodsze z nich związane jest z erupcją Huaynaputina 
w roku 1600. Natomiast dwa starsze wydają się być świadectwem aktywności wulkanu 
Ubinas. Jednakże samo zagadnienie ich pozycji chronologicznej wymaga dodatko-
wych studiów.

Prace sondażowo-wykopaliskowe były prowadzone na zlokalizowanych w dolinie 
Río Tambo stanowiskach Tambo Poroqueña, Candahua 1, Candahua 2, jak również 
na znajdującym się w obrębie jej lewobrzeżnego dopływu kompleksie architekto-
nicznym Yalaque 3. Przeprowadzono też badania na położonym w prawobrzeżnym 
zlewisku Río Tambo stanowisku Carrizal 1.

3.3. Tambo Poroqueña
Prace archeologiczne w Tambo Poroqueña koncentrowały się na rozpoznaniu i udo-
kumentowaniu dużego kompleksu architektonicznego, znajdującego się na jednym 
z pokrytych terasami górskimi (andenes) wyniesień, położonego na prawym brzegu 
Río Tambo, nieco poniżej jej dopływu o nazwie Río de Torata, w pobliżu wsi Torata. 
W jego obrębie występują dwa pierścienie murów wykonanych z kamienia łupanego. 
Okalają one tę część wyniesienia, która nie przylegała do stromego urwiska doliny 
rzecznej (ryc. 15). Ponadto, w północno-zachodniej części wzgórza znajdują się ruiny 
stosunkowo dużych budowli o ścianach wykonanych z łupanych kamieni łączonych 
zaprawą glinianą i siodłowej konstrukcji dachu. Mamy więc tutaj do czynienia z typem 
budownictwa spotykanym w tej części Peru, zarówno w późnym okresie przejścio-
wym, jak i w okresie późnego horyzontu (Szykulski 2005, 52, 311). Należy wyraźnie 
podkreślić, że samo usytuowanie tych budowli nie wykazuje, przypisywanego Inkom, 
rozplanowania przestrzennego zabudowy określanego mianem kancha, a polegającego 
na konstruowaniu budynków wokół centralnego placu, na który skierowane są wszyst-
kie otwory wejściowe oraz okienne (Gasparini, Margolines 1980). Zastanawiająca jest 
również relatywnie ograniczona ilość – znacznych pod względem rozmiarów – zabu-
dowań występujących na obszarze kompleksu urbanistycznego Tambo Poroqueña, 
co wyraźnie kontrastuje z ilością zarejestrowanych tam konstrukcji sepulkralnych, 
zajmujących przeważającą część jego obszaru.

Prowadzone w tym miejscu badania wykazały olbrzymią ilość – niestety w dużej 
mierze zdewastowanych – grobowców zbiorowych, znajdujących się na terenie całe-
go wzgórza, w zaadaptowanych do tego celu rozpadlinach lub niewielkich niszach 
skalnych (ryc. 16). Specjalnie w tym celu skonstruowane niewielkie nisze grobowe 
stwierdzono też w samych murach okalających wzgórze oraz w murach poszczegól-
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Ryc. 15. Środkowy bieg Río Tambo. Stanowisko Tambo Poroqueña. Fot. J. Szykulski

Ryc. 16. Stanowisko Tambo Poroqueña: wejście do prekolumbijskiego grobowca. 
Fot. J. Szykulski
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nych teras znajdujących się wewnątrz kompleksu. Wejścia do służących jako miejsca 
pochówku rozpadlin oraz nisz były zabudowywane murem kamiennym, na ogół 
starannie pokrytym glinianym tynkiem. Następnie w murze wykonywano stosun-
kowo niewielki otwór, przez który prawdopodobnie dokładano następnych zmarłych. 
Niewykluczone, że służyły one żyjącym również do składania zmarłym ofiar oraz 
komunikowania się z nimi.

Oprócz tego typu konstrukcji sepulkralnych udokumentowano również kopulaste 
grobowce, wykonane z łupanych kamieni łączonych zaprawą glinianą i dodatkowo 
starannie pokrytych glinianym tynkiem. Niektóre z tych budowli miały dwa poziomy 
rozdzielone płytami kamiennymi lub konstrukcjami z żerdzi i gliny (ryc. 17). Anali-
zując pozostawione przez rabusiów grobów (huaqueros) bardzo liczne pozostałości 
mumii, należy stwierdzić, że te stosunkowo niewielkie budowle zawierały zwłoki 
jednego lub ewentualnie dwóch osobników, przy czym większość tego typu kon-
strukcji znajdowała się w skupiskach ulokowanych wewnątrz dużych nisz skalnych, 
występujących w ścianie urwiska schodzącego w kierunku dna doliny.

Na terenie całego kompleksu odnotowano bardzo liczne owalne grobowce szy-
bowe, na ogół wykute w podłożu lub o ścianach wyłożonych kamieniami. Były one 
posadowione w terasach pokrywających całe wzgórze, a otwory wejściowe zamyka-
ły płyty kamienne. W trakcie badań prowadzonych na terenie Tambo Poroqueña 
stwierdzono również sporadyczne występowanie pojedynczych wież grobowych, tzw. 
chullpas, wykonanych z łupanych kamieni łączonych zaprawą glinianą. Podobnie jak 

Ryc. 17. Stanowisko Tambo Poroqueña: grobowiec kopułowy. Fot. J. Szykulski
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inne budowle grobowe z tego terenu, również one wykazują liczne ślady dewastacji. 
Przy czym należy podkreślić, że dotychczasowe wyniki badań zdają się wskazywać, 
że ten typ konstrukcji grobowych pojawia się na południowych krańcach Peru jeszcze 
przed ekspansją Imperium Inków (Szykulski 2001; 2005, 62; 2010).

Analiza występującego na powierzchni stanowiska materiału ceramicznego oraz 
pojedynczych naczyń znalezionych w poszczególnych konstrukcjach grobowych 
pozwala większość z nich zaliczyć do typu churajón, a częściowo również do typu 
estuquiña, tak więc do wyrobów garncarskich związanych z kulturami rozwijającymi 
się na południowych krańcach Peru w późnym okresie przejściowym, tzn. przed eks-
pansją Inków. Zastanawiająca jest natomiast jedynie sporadyczna obecność ceramiki 
inkaskiej. Również na znajdującym się w pobliskiej dolinie Río de Torata stanowisku 
Cerro Elasco ceramika inkaska wydaje się mieć jedynie charakter intruzyjny. Fakt ten 
wprawdzie nie wyklucza, jednakże stawia pod znakiem zapytania, niejednokrotnie 
przypisywaną stanowisku Tambo Poroqueña funkcję inkaskiego tambo, regionalne-
go ośrodka władzy. Raczej należy przyjąć, że mamy w tym przypadku do czynienia 
z kompleksem architektonicznym, związanym z późnym okresem przejściowym i być 
może użytkowanym również przez Inków. Jednocześnie relatywnie niewielka liczba 
stosunkowo dużych zabudowań, którym można by przypisać charakter mieszkalny, 
a także niewspółmiernie większa od nich liczba konstrukcji sepulkralnych, stawia 
pod znakiem zapytania funkcjonowanie tego miejsca jako centrum osadniczego. 
Przemawia raczej za wnioskiem, że stanowisko to mogło odgrywać rolę centrum 
obrzędowego oraz miejsca pochówków. Zdaje się na to wskazywać również analiza 
murów okalających cały kompleks architektoniczny oraz tworzących znajdujące się 
wewnątrz terasy. Sposób ich wykonania potwierdza, że występujące tutaj liczne nisze 
grobowe są zamierzonym rozwiązaniem architektonicznym, powstałym już w trakcie 
budowy murów.

3.4. Candahua 2
Prace archeologiczne realizowane na stanowisku Candahua 2 objęły wyniesienie zlo-
kalizowane poniżej miejscowości Candahua na prawym brzegu Río Tambo (ryc. 18). 
W miejscu tym widoczne były pozostałości struktur kamiennych, a także duża ilość 
materiału ceramicznego, który należałoby wiązać z późnym okresem przejściowym 
i późnym horyzontem. W dokumentacji Ministerstwa Kultury Peru stanowisko to jest 
zarejestrowane jako cmentarzysko, natomiast ludność miejscowa określała je mianem 
Sanctuario (sanktuarium).

Badania wykopaliskowe nie potwierdziły istnienia w tym miejscu cmentarzy-
ska. Odnotowano jedynie fundamenty dwóch chullp kamiennych, zlokalizowanych 
na południowym krańcu wyniesienia i zawierających wyroby inkaskie. Jednocześnie 
stwierdzono występowanie na stanowisku potężnych murów kamiennych o szerokości 
ponad 1,2 m, w obrębie których znajdowały się niewielkich rozmiarów zabudowania 
wykonane z kamieni łupanych, łączonych zaprawą glinianą i pokrytych glinianym 
tynkiem. Natomiast na skraju samego wyniesienia odkryto pozostałości muru zapo-
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rowego. Należy też dodać, że dwa wykopy sondażowe, przeprowadzone na pobliskim 
wyniesieniu Candahua 1, potwierdziły również dla tego stanowiska występowanie 
bliżej nieokreślonych pozostałości struktur architektonicznych. Stwierdzono też 
pozostałości murów zaporowych, okalających partię szczytową wyniesienia.

W trakcie prowadzonych w Candahua 2 prac wykopaliskowych wewnątrz zabudo-
wań odnotowano dużą ilość materiału ceramicznego, wyroby kamienne i metalowe. 
Znaleziona ceramika w dużej mierze należy do typu inca imperial, a więc pochodzi 
z wyspecjalizowanych warsztatów z regionu Cusco lub ważniejszych centrów admi-
nistracyjnych imperium. Zarejestrowano również inkaskie wyroby ceramiczne typu 
inca provincial, a więc naczynia o inkaskiej stylistyce, wytwarzane przez miejscową 
lub okoliczną ludność. Zarówno na stanowisku Candahua 2, jak i na badanym w roku 
2012 sąsiednim stanowisku Candahua 1, a także w ich pobliżu stwierdzono obecność 
również ceramiki rodzimej (tzw. tricolor sur) o stylistyce nawiązującej do późnego 
okresu przejściowego.

Na istnienie intensywnego osadnictwa, sięgającego w tej okolicy późnego okresu 
przejściowego, wskazują istniejące w tym regionie pozostałości dużych centrów osad-
niczych o charakterystycznej zabudowie oraz kontekstach kulturowych, związanych 
właśnie z tym okresem. Najbliższe z nich, zarejestrowane jako Cacahuara 1, zostało 
udokumentowane podczas prac badawczych Projektu Tambo. Znajduje się ono w le-
wobrzeżnej części doliny, na wprost Candahua 2, nieco powyżej kanionu strumienia 
Cacahuara (Szykulski et al. 2014, 66).

Ryc. 18. Środkowy bieg Río Tambo. Prace archeologiczne na stanowisku Candahua 2. 
Fot. J. Szykulski
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Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku Candahua 2 prze-
mawiają raczej za mieszkalnym lub też ceremonialnym przeznaczeniem odkrytych 
na wyniesieniu struktur. Być może mamy tutaj do czynienia z pozostałościami lokal-
nego inkaskiego ośrodka władzy, sprawującego pieczę nad tym regionem. Nie można 
też wykluczyć, że nazwa tego miejsca Sanctuario (sanktuarium), przekazywana sobie 
z pokolenia na pokolenie przez miejscową ludność indiańską, może rzeczywiście 
określać jego przeznaczenie w okresie panowania Inków2.

3.5. Yalaque 3
Stanowisko Yalaque 3 zlokalizowane jest pomiędzy ciekami wodnymi Quebrada 
 Serqueserque i Quebrada Choupilaque na stromym starasowanym wyniesieniu, w któ-
rego górnej części znajdują się wysokie mury, a także półokrągłe strażnice. Na terasach 
obserwuje się pozostałości kanałów, grobowce wykonane z ciosów kamiennych oraz, 
zdające się pełnić funkcję sepulkralną, rozpadliny skalne, zapieczętowane murami 
wykonanymi z kamienia łupanego łączonego zaprawą glinianą (ryc. 19). Podczas 
prowadzonych na stanowisku prac dokumentacyjnych udało się zlokalizować dwa 
niewielkie zagłębione w ziemię place o D-kształtnej formie. Ich boki oraz dno wyło-
żone były płytami kamiennymi. Forma zdaje się nawiązywać do konstrukcji ceremo-
nialnych z obszaru cywilizacji Huari/Wari (Szykulski et al. 2014, 67).

Ryc. 19. Terasy górskie na stanowisku Yalaque 3. Fot. J. Szykulski

Występujący na powierzchni materiał zabytkowy reprezentowany jest przez roz-
cieracze i kamienie żarnowe, fragmenty wyrobów z miedzi oraz ceramikę. W przy-

2  W przygotowaniu do druku jest szczegółowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stanowi-
skach Cahdahua 1 oraz Candahua 2, a także z prac rozpoznawczych prowadzonych w tej części doliny 
Río Tambo. 
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padku ceramiki oprócz naczyń, których ikonografia określana jest powszechnie 
jako tzw. tricolor sur, a związanych z późnym okresem przejściowym, odnotowano 
również pojedyncze fragmenty ceramiki Huari. Sama konstrukcja całego założenia 
architektonicznego oraz obecność ceramiki Huari wskazuje, że geneza tego ośrodka 
sięga horyzontu środkowego i prawdopodobnie jest związana z ekspansją na południe 
imperium Huari. Za takim wnioskiem przemawia również występowanie D-kształt-
nych placów zagłębionych w ziemię, które są charakterystyczne dla innych centrów 
osadniczych tej cywilizacji (Isbell, McEwan 1991; William, Isla 2002, 101).

Badania prowadzone w Yalaque 3, choć są dopiero w stadium początkowym, mają 
olbrzymie znaczenie dla dalszych dociekań dotyczących ekspansji cywilizacji Huari 
na południe Peru. Dotychczasowe wyniki wskazują, że odnaleziono tutaj silnie ufor-
tyfikowane stanowisko osadnicze cywilizacji Huari, użytkowane również w okresie 
panowania Inków. Stawia to w nowym świetle zagadnienie relacji centrów osadniczych 
tej cywilizacji, skupiających się w enklawie obejmującej górną część dorzecza Osmo-
re-Moquegua (a więc również samego Cerro Baúl, uważanego za centralny ośrodek 
Huari) z leżącym bardziej na północy obszarem macierzystym Huari.

3.6. Carrizal 1
Stanowisko Carrizal 1 znajduje się na wyniesieniu zlokalizowanym powyżej wioski 
Carrizal, tworzącym lewobrzeżną granicę doliny strumienia Yalaque, który w dalszym 
swoim biegu wpada do Quebrada de Huairondo, uchodzącej następnie do Río Tam-
bo. Cały obszar zasypany jest grubą warstwą białego pyłu i popiołu wulkanicznego, 
pochodzącego z gigantycznej erupcji Huaynaputina w roku 1600. Na powierzchni 
wzgórza oraz na sąsiednich wyniesieniach dostrzegalne są pozostałości budowli, 
których mury wykonano z łupanych kamieni łączonych zaprawą glinianą (ryc. 20). 
Dostrzega się zarysy dużych, przylegających do siebie prostokątnych placów. Zarysy 
konstrukcji zanotowano również na sąsiednich stanowiskach Carrizal 2-Carrizal 4.

Na powierzchni stanowiska Carrizal 1 wystąpiła duża liczba ceramiki o charak-
terystycznej ornamentyce, pozwalającej ją wiązać z kulturą Churajón, rozwijającą się 
w tym regionie w późnym okresie przejściowym. Ponadto stwierdza się też obecność 
materiałów z okresu panowania Inków. W trakcie badań na szczycie wzgórza znalezio-
no również fragmenty antropomorficznych keros, wyrobów charakterystycznych dla 
cywilizacji Tiahuanaco/Tiwanaku. Natomiast podczas sondaży wykonanych w jednej 
ze znajdujących się na tym stanowisku budowli, w jej fundamentach odkryto ciosy 
kamienne – budulec, którego stosowanie nie jest potwierdzone dla późnego okresu 
przejściowego.

Badania realizowane w Yalaque 3 i Carrizal 1 zdają się potwierdzać obecność 
na obu stanowiskach pozostałości struktur kamiennych oraz znalezisk sepulkralnych 
związanych z horyzontem środkowym (600‒1000 r. n.e.), tak więc z okresem, w któ-
rym doszło do ekspansji cywilizacji Tiahuanaco i Huari w doliny rzeczne południowej 
części Peru. Znaczenie dla cywilizacji Tiahuanaco doliny Río Tambo udokumento-
wały również wyniki badań realizowanych w dolnym biegu rzeki.
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3.7. Dolny bieg Río Tambo (obszar III)
Badania objęły dolny odcinek doliny rzecznej wraz z jej deltą oraz końcowe odcinki 
dopływów, jak również przyległą do ujścia Río Tambo strefę wybrzeża oceanicznego 
wraz z lomas, czyli oazami mgielnymi, które – poza ujściami rzek – są głównymi 
obszarami, gdzie koncentrowało się prekolumbijskie osadnictwo tego regionu.

Podobnie jak w przypadku środkowego biegu rzeki Tambo, prace realizowano 
sukcesywnie we wszystkich kampaniach badawczych. Zarejestrowano łącznie 31 sta-
nowisk, pochodzących z różnych okresów historycznych, przy czym znajdowały się 
tutaj również rozległe wielokulturowe stanowiska, których obszar – jak w przypadku 
największego z nich, stanowiska El Pino – przekraczał 4 hektary.

W trakcie prowadzonych w strefie wybrzeża prac archeologicznych udało się udo-
kumentować zniszczenia powstałe w wyniku periodycznego występowania fenomenu 
El Niño3. Dokonano też rozpoznania i rejestracji śmietnisk muszlowych, będących 
świadectwem działalności grup łowiecko-zbieracko-rybackich, zamieszkujących ten 
obszar (ryc. 21). W późniejszych okresach historycznych miejsca te niejednokrotnie 

3  Obecność lub brak zniszczeń na cmentarzyskach z poszczególnych okresów daje podstawy do okre-
ślenia czasu występowania tego fenomenu.

Ryc. 20. Carrizal: prekolumbijskie struktury zasypane popiołem wulkanu Huaynaputina. 
Fot. J. Szykulski
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były wykorzystywane jako cmentarzyska, związane w głównej mierze z rozwijającą 
się na tych terenach w późnym okresie przejściowym kulturą chiribaya.

Należy nadmienić, że większość z licznych śmietnisk muszlowych zarejestrowa-
nych w ramach prac, prowadzonych w latach 2008–2010, uległa w roku 2011 częściowej 
lub całkowitej dewastacji w wyniku rozbudowy drogi łączącej Punta de Bombón 
z portowym miastem Ilo w departamencie Moquegua. Tym samym dokumentacja 
badań prowadzonych w ramach Projektu Tambo jest jedyną dotyczącą stanowisk 
związanych z obecnością w tej części wybrzeża grup łowiecko-zbieracko-rybackich. 
Przy czym na śmietniskach muszlowych w pobliżu Punta Jesús zanotowano również 
pojedyncze fragmenty naczyń o cechach ceramiki wczesnej (formatywnej), świadczące 
o zasiedleniu niektórych stanowisk tego rodzaju przez ludność znającą już ceramikę. 
Jednakże sprawą otwartą pozostaje zagadnienie, czy tego typu znaleziska należy 
uznać za świadectwo wytwórczości ceramicznej, czy też raczej za dowód wymiany 
handlowej z ludnością rolniczą, zamieszkującą doliny rzeczne regionu, jak chociażby 
doliny rzek Tambo, Osmore-Moquegua i znajdującą się bardziej na północy dolinę 
Majes-Camaná (Neira 1990; Szykulski 2005; 2010).

Dla poznania historii osadnictwa ludzkiego w tym regionie szczególne znaczenie 
miały badania prowadzone na obrzeżach delty rzeki, to znaczy na wielokulturowym 
stanowisku El Pino oraz przyległym do niego od północy stanowisku La Pampilla, 

Ryc. 21. Wybrzeże Pacyfiku: śmietnisko muszlowe w pobliżu półwyspu Punta Jesús i Co-
lotea. Fot. J. Szykulski
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jak również prace wykopaliskowe przeprowadzone na cmentarzyskach El Toro 3 i El 
Toro 4, znajdujących się u ujścia Quebrada de Huairondo do Río Tambo.

Stanowiska El Pino i La Pampilla zlokalizowane są w obrębie wzgórza Banduría, 
znajdującego się na lewobrzeżnym skraju delty Río Tambo, w pobliżu ujścia tej rzeki 
do Pacyfiku (ryc. 1). Podczas prac badawczych odkryto na tym obszarze pozostałości 
związane z kilkoma fazami/epokami zasiedlenia regionu. Zawierają one materiały 
związane ze schyłkiem epoki preceramicznej, działalnością społeczeństw wczesno-
rolniczych, tzn. formatywnych, okresem ekspansji cywilizacji Tiahuanaco, a także 
konteksty archeologiczne, stanowiące świadectwo rozwoju na tym terenie organizmów 
politycznych, powstałych na tradycji cywilizacji Tiahuanaco. Większość udokumen-
towanych kontekstów kulturowych miała charakter sepulkralny. Panujące w tym 
regionie ekstremalnie suche warunki północnego skraju pustyni Atakama sprawiły, 
że w wielu grobach obok ceramiki i wyrobów kamiennych zachowała się duża liczba 
artefaktów z materii organicznej.

W trakcie wykopalisk w El Pino, w części zdefiniowanej jako sektor 7, zostało 
odkryte cmentarzysko, którego konteksty grobowe wykazują stosunkowo niewielkie 
ślady dewastacji przez działalność człowieka, a obserwowane gdzieniegdzie zniszcze-
nia są raczej wynikiem procesów denudacyjnych. Powstałe w wyniku tych procesów 
nawarstwienia ziemi zawierają duże ilości materiału osteologicznego, gliniane i ka-
mienne przęśliki, naczynia oraz fragmenty ceramiki, a także paciorki wykonane 
z kamienia i muszli oraz pojedyncze przedmioty miedziane i ich fragmenty.

W trakcie badań prowadzonych w obrębie sektora 7 w El Pino zarejestrowano 
ponad 200 grobów o dotychczas nieznanych kontekstach sepulkralnych. Materiały te, 
związane z dotychczas nieznaną nauce społecznością pradziejową, zostały zdefinio-
wane jako kultura Islay. Nazwa tej kultury pochodzi od nazwy prowincji, na terenie 
której znajduje się delta rzeki Tambo.

Podczas badań prowadzonych na wspomnianym cmentarzysku stwierdzono, 
że w większości mamy do czynienia z pochówkami indywidualnymi. Zmarli, ułożeni 
w pozycji embrionalnej, tzn. skulonej, z kolanami podciągniętymi pod brodę, owinięci 
byli w całuny grobowe określane jako fardos funerarios. W niektórych przypadkach 
zewnętrzna warstwa fardo została wykonana z sieci (rybackiej?). Wystąpiły również 
pochówki, gdzie zmarły owinięty był w matę (ryc. 22).

Zaobserwowano też koncentrację grobów wokół pochówka centralnego. Jego 
znaczenie podkreśla fakt, że zmarły został pochowany wraz z buzdyganem, składa-
jącym się z drewnianego styliska oraz kamiennego lub miedzianego dyskoidalnego 
zakończenia. Przedmioty te zdają się być atrybutem władzy wodzowskiej (ryc. 23)4. 
Niektóre znajdujące się w pobliżu groby zawierały zwłoki osobników pochowanych 
z niewielkich rozmiarów łukami (ryc. 24). Inne groby, zdające się należeć do kobiet, 
zawierały kamienne lub ceramiczne przęśliki, wrzeciona oraz wyroby ceramiczne, 
a także pojedyncze wyroby z miedzi. Znajdowane przęśliki, zarówno pod względem 

4  W wypełnisku cmentarzyska znaleziono również niewykończony artefakt tego typu.
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Ryc. 22. El Pino, delta Río Tambo. Fragment sieci tworzący tzw. fardo funerario. 
Fot. J. Szykulski

Ryc. 23. El Pino: grób wodza pochowanego z atrybutem władzy. Fot. J. Szykulski
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wykonania, jak i ornamentyki, nie mają swoich odpowiedników w innych kontek-
stach archeologicznych peruwiańskiego ekstremum południowego (ryc. 25). Jednak-
że największą grupę znalezisk zarejestrowanych w wyeksplorowanych kontekstach 
grobowych stanowiła ceramika o powierzchni w kolorze brązowym i ze średnio- lub 
gruboziarnistą domieszką schudzającą. Na naczyniach występuje ornamentyka w for-
mie linii rytych oraz plastyczna o charakterze antropo- i zoomorficznym (ryc. 25). 
Zarówno formy naczyń, rodzaj stosowanej masy garncarskiej oraz specyficzna orna-
mentyka pozwalają dopatrywać się podobieństw do wczesnych wyrobów ceramicz-
nych, określanych jako formatywne. Natomiast uzyskane ze stanowiska datowania 
14C umiejscawiają znalezione materiały w przedziale czasowym pomiędzy III a VIII/
IX wiekiem n.e., tak więc we wczesnym okresie przejściowym oraz horyzoncie środ-
kowym, według podziału chronologicznego wypracowanego dla obszaru Andów 
Centralnych (tabela 2).

Należy też nadmienić, że zbliżone pod względem formy i wykonania materiały 
zostały odnotowane również na obszarze ujścia rzeki Quilca, podczas prospekcji 
prowadzonej przez wrocławskich archeologów (ryc. 1). Podobną do znalezisk z El Pino 
ceramikę antropomorficzną znamy też z kolekcji naczyń przechowywanych w Colegio 
Salesiano Don Bosco w Arequipie, a mających jakoby pochodzić z leżącej na północ 
od Río Tambo doliny rzeki Siguas (Haeberli 2001, 113).

Ryc. 24. El Pino: groby kultury Islay. W grobie nr 30 widoczny łuk. Fot. J. Szykulski
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Ryc. 25. El Pino: wyroby ceramiczne. Fot. J. Szykulski
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Wypada również wspomnieć, że w trakcie prac wykopaliskowych w obrębie cmen-
tarzyska w El Pino (sektor 7) odnotowano też pojedyncze fragmenty późnej ceramiki 
kultury Nasca. Chodzi w tym przypadku o znaleziska luźne, tzn. pozbawione jakie-
gokolwiek kontekstu. Znaleziono również dwa skupiska czaszek ludzkich, zdających 
się odgrywać rolę ofiar. Można założyć, że mamy w tym przypadku do czynienia 
z praktyką składania na cmentarzysku tzw. głów trofeów. Należy zaznaczyć, że znale-
ziska tego rodzaju zdają się występować już w kontekstach grobowych preceramicznej 
kultury Chinchorro, natomiast są stosunkowo powszechne wśród znalezisk z obszaru 
kultury Nasca5.

Zarejestrowany w obrębie cmentarzyska kontekst kulturowy stawia w nowym 
świetle zagadnienie rozwoju na tym terenie wczesnych społeczeństw rolniczych, 
a także ich kontaktów z obszarami leżącymi znacznie bardziej na północy, w tym 

5  Stan zachowania czaszek nie pozwala jednoznacznie określić, czy występują w nich intencjonal-
ne otwory służące do zawieszania głów trofeów. Oczekuje się, że problem ten rozwiążą specjalistyczne 
badania laboratoryjne. 

Tabela 2. System periodyzacyjny wypracowany dla obszaru Andów Centralnych

Año Costa Extremo Sur Rowe (1960, 1962) Larca Hoyle (1966)

1532
Colonial Colonial Colonial

Horizonte Tardío Horizonte Tardío Época Imperial
1400

Período Intermedio Tardío Período Intermedio Tardío1200
Época Fusional1000

800
Horizonte Medio Horizonte Medio

Época Auge
600
400

Epiformativo Período Intermedio 
Temprano

200
0

Época Evulutiva

200

Formativo

Horizonte Temprano
400
600
800

1000

Periode Inicial
1200

Época Inicial
1400
1600
1800

Época Preceramica

2000

Época Preceramica Época Preceramica
2200
2400
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również ze strefą południowego wybrzeża, gdzie rozwijała się kultura Nasca. Od-
krycie cmentarzyska z okresu formatywnego w El Pino ma też olbrzymie znaczenie 
dla badań dotyczących okresu poprzedzającego pojawienie się w tym regionie wyso-
kogórskiej cywilizacji Tiahuanaco. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w dolinie Siguas 
istniejące tam konteksty archeologiczne uległy daleko idącej dewastacji, odkrycia 
w delcie Río Tambo mają fundamentalne znaczenie dla dalszych badań, zarówno nad 
zagadnieniem „neolityzacji” (tzn. pojawienia się ceramiki) południowych krańców 
peruwiańskiego wybrzeża.

W trakcie prac prowadzonych na przylegającym od północy do El Pino sta-
nowisku La Pampilla archeolodzy zlokalizowali na jednej z teras bardzo rozległe, 
w dużej mierze zdewastowane cmentarzysko. Prowadzone w tym miejscu badania 
wykopaliskowe odsłoniły liczne groby szybowe o dotychczas niespotykanej w tym 
regionie konstrukcji. Stwierdzono występowanie szybów, których ściany szalowane 
były powszechnie występującymi w tym regionie otoczakami, stanowiącymi pozo-
stałość dawnej moreny polodowcowej (ryc. 26).

Ryc. 26. La Pampilla: grób cywilizacji Tiahuanaco. Fot. J. Szykulski
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Konstrukcje sepulkralne z La Pampilla – zamiast powszechnie stosowanych w tym 
regionie pokryw grobowych z płyt kamiennych – miały pokrywy wykonane z żerdzi 
drewnianych przykrytych trzcinowymi matami. Zarówno sam sposób budowy, jak 
i wyposażenie grobów wskazują jednoznacznie na ich przynależność do cywilizacji 
Tiahuanaco. Zmarli pochowani byli w pozycji siedzącej z kolanami podciągniętymi 
pod brodę. W jednym z grobowców zwłoki spoczywały na specjalnie ociosanym ka-
mieniu, a wokół znajdowały się naczynia z charakterystyczną dla fazy Tiahuanaco V 
Tiahuanaco Expansivo ornamentyką. W wielu grobach, oprócz ceramiki Tiahuanaco, 
znaleziono także pojemniki wykonane z tykwy oraz fragmenty wyrobów tekstylnych. 
Również na powierzchni cmentarzyska, a także w obrębie wspomnianych wcześniej 
struktur architektonicznych zanotowano dużą ilość materiału ceramicznego Tiahu-
anaco, w tym fragmenty – jedynie sporadycznie występujących poza Altiplano – ce-
remonialnych naczyń tej cywilizacji, mających na wylewie ornamentykę plastyczną 
w formie głowy jaguara lub kondora. Należy podkreślić, że występująca na stanowisku 
ceramika zaliczana jest zarówno do perfekcyjnie wykonanych wyrobów, zdających 
się pochodzić z obszaru Altiplano, jak i do wyrobów prawdopodobnie pochodzenia 
miejscowego.

Odkrycie pozostałości osadnictwa cywilizacji Tiahuanaco u ujścia Río Tambo 
do Pacyfiku ma niewątpliwie olbrzymie znaczenie dla dalszych badań nad geograficz-
nym zasięgiem jej oddziaływania. Znaczenie to wynika z faktu, że w tym przypadku 
została potwierdzona obecność cywilizacji Tiahuanaco w dolinie rzeki Tambo. Bar-
dziej istotne z naukowego punktu widzenia jest jednak stwierdzenie jej pozostałości 
osadniczych bezpośrednio na wybrzeżu oceanicznym, a więc poza samymi Andami, 
w regionie znajdującym się poniżej 100 m n.p.m. (Szykulski 2013).

W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez uczelnie północnoamerykańskie 
(Projekt Contisuyo) przyjmowano, że tym obszarem strefy wybrzeża, gdzie osiedli-
ła się ludność przybyła znad jeziora Titicaca, miał być – znajdujący się na terenie 
departamentu Moquegua – środkowy bieg rzeki Osmore-Moquegua. Jednocześnie 
uważano, że ten właśnie region jest jedynym, gdzie oprócz pojedynczych znalezisk, 
występują również pozostałości osad oraz cmentarzysk wymienionej cywilizacji (Fo-
cacci 1969; Goldstein 1990; 1993; Pari 1998; Bawden 1990; Owen 2005). Wszystkie one 
zlokalizowane są w znacznym oddaleniu od linii brzegowej, na wysokości powyżej 
1200 m n.p.m., tak więc już w obrębie masywu Andów.

Odkrycia dokonane przez archeologów prowadzących badania w ramach Pro-
jektu Tambo rzucają nowe światło nie tylko na zagadnienie zasięgu oddziaływania 
cywilizacji Tiahuanaco w strefie wybrzeża Pacyfiku, ale również pozwalają na rewizję 
dotychczasowych ustaleń, dotyczących preferencji osadniczych oraz zagadnienia mi-
gracji społeczności górskich wzdłuż cieków wodnych południowych krańców Peru.

W trakcie prac wykopaliskowych realizowanych w regionie dolnego biegu Río 
Tambo odkryto również pozostałości związane z późną fazą horyzontu środkowe-
go i późnym okresem przejściowym, a więc przedziałem czasowym od około 800 
roku do podboju inkaskiego (około 1450 roku). Większość z nich przypisywana jest 
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dotychczas słabo rozpoznanej w tym regionie kulturze chiribaya (Kołomański 2014; 
Krajewska 2013; Krajewska, Mikocik 2014).

Groby miały formę pionowych szybów, wykutych w występującym w tym regio-
nie nawarstwieniu tufu wulkanicznego. Zmarli pochowani byli w pozycji siedzącej 
z kolanami podciągniętymi pod brodę (pozycja embrionalna). Dzięki warunkom 
pustynnym w dobrym stanie zachowały się całuny grobowe, tzw. fardos funerarios, 
w które owinięte były zwłoki (ryc. 27). Znajdowane w grobowcach materiały – oprócz 
wyrobów kultury chiribaya – wskazują również na dalekosiężne kontakty mieszkań-
ców tego regionu ze znajdującymi się daleko bardziej na północ i południe odcinkami 
wybrzeża, a także obszarami wysokogórskimi Altiplano. Jednocześnie znalezione 
w grobowcach Chiribaya wysuszone bulwy ziemniaka potwierdzają jego spożywanie 
w najbardziej południowej części peruwiańskiego wybrzeża jeszcze na długo przed 
przybyciem na te tereny Inków.

Ryc. 27. El Pino, delta Río Tambo. Pochówek kultury chiribaya. Fot. J. Szykulski 

Dodatkowych informacji, dotyczących kultury chiribaya i jej powiązań z innymi 
obszarami, dostarczyły też badania realizowane w dolinie Quebrada de Huairondo, 
na stanowiskach El Toro 3 i El Toro 4 (ryc. 28). Prowadzone tutaj prace wykopalisko-
we pozwoliły odkryć rozległe cmentarzyska, zawierające groby szybowe o przekroju 
okrągłym, mające brzegi wzmocnione kamiennym pierścieniem, na którym spoczy-
wała płyta zamykająca otwór. Częstokroć otwór szybu otaczał dodatkowy, większy 
pierścień kamienny, posadowiony nieco powyżej pokrywy jamy grobowej. Wszystkie 
odkryte grobowce wykazywały ślady dewastacji, jednakże w niektórych znaleziono 
część wyposażenia grobowego, na które, obok zwłok owiniętych w całun grobowy 
oraz naczyń o charakterze użytkowym, składały się również naczynia i ich fragmenty 
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o cechach stylistycznych kultury chiribaya. Odkryto też pochówki/depozyty ofiar-
ne zawierające lamy, a także duże ilości wełny. Znajdowane w pobliżu i wewnątrz 
niektórych zdewastowanych grobów głowy lam wskazują, że również one stanowiły 
element wyposażenia grobowego (Mikocik 2013).

Analizując udokumentowane konteksty sepulkralne i znaleziska powierzchniowe 
z El Toro 3 i El Toro 4, wydaje się, że stanowiska te należy wiązać z kulturą chiribaya, 
acz sama konstrukcja grobów zdaje się być obca tej kulturze. Natomiast jest niezwykle 
rozpowszechniona na obszarze, gdzie rozwijała się kultura Churajón, której pozo-
stałości są jednym z podstawowych wyznaczników późnego okresu przejściowego 
w górach południowej części departamentu Arequipa (Szykulski 2005).

Należy pamiętać, że Quebrada de Huairondo i jej dopływy stanowią naturalny 
trakt komunikacyjny pomiędzy eponimicznym prekolumbijskim kompleksem archi-
tektonicznym Churajón a wybrzeżem Pacyfiku. Zresztą za wykorzystywaniem tego 
traktu komunikacyjnego, również w okresie poprzedzającym późny okres przejściowy, 
wskazuje zarejestrowany na stanowisku El Toro 3 fragment ceramiki Tasata, charak-
terystycznej dla znalezisk wczesnoceramicznych (tzn. formatywnych) występujących 
w regionie Churajón (Szykulski 2000; 2005; 2010).

Należy dodać, że na obszarze obu stanowisk odkryto również duże prostokątne 
place, otoczone murem wykonanym z potężnych głazów. Przeprowadzone sondaże 
nie pozwalają na jednoznaczne konkluzje dotyczące ich przeznaczenia. Jednakże ich 
duże rozmiary i nakład sił wymagany do ich wzniesienia przemawia raczej za ich prze-
znaczeniem jako obiektów wspólnej użyteczności (świątynie, miejsca zgromadzeń?).

Ryc. 28. Quebrada de Huairondo. Stanowiska El Toro 3 i El Toro 4. Fot. J. Szykulski

SSA57.indb   226 2016-06-28   18:04:20



Społeczności prekolumbijskie peruwiańskiego południa Extremo Sur 227

Projekt Tambo należał do prekursorskich dla południowej części strefy Andów 
Centralnych zadań badawczych, nakreślających na następne lata w tym regionie kie-
runki i strategię rozwoju interdyscyplinarnych studiów nad przeszłością człowieka, 
jego mobilnością oraz zdolnościami adaptacyjnymi, analizowanymi w kontekście 
zmian środowiskowych. Zaś wypracowane w jego trakcie procedury ułatwią w przy-
szłości realizację innych podobnych przedsięwzięć badawczych, stanowiąc też istotny 
element w dociekaniach nad problematyką rozwoju społeczeństw pradziejowych, 
globalnej ewolucji środowiska, a także udziału człowieka w tym procesie.

Wyniki prowadzonych na południowych krańcach Peru prac terenowych i labora-
toryjnych ukazały w nowym świetle historię rozwoju społeczeństw prekolumbijskich 
zamieszkujących te tereny. Obaliły też niektóre, zdawałoby się niepodważalne, opinie 
dotyczące znaczenia zlewiska Río Tambo i jego roli w procesach cywilizacyjnych oraz 
opinie na temat mobilności zamieszkujących tutaj grup ludzkich i ich umiejętności 
adaptacyjnych do różnych warunków środowiskowych.

Należy podkreślić, że przekazana stronie peruwiańskiej dokumentacja z poszcze-
gólnych etapów realizacji Projektu Tambo ma olbrzymie znaczenie dla ochrony dóbr 
kulturowych tego kraju. Stała się ona również podstawą do wydania przez Mini-
sterstwo Kultury Republiki Peru tzw. Resolución Viceministerial Nr 365‒2011-VMP- 
-CIC-MC, deklarującą 36 stanowisk Narodowym Pomnikiem Kultury. Obecnie trwa 
postępowanie, mające na celu zarejestrowanie następnych stanowisk jako Narodowego 
Pomnika Kultury.
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