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ZAGADNIENIE INTERAKCJI KULTUROWEJ POMIĘDZY 
POŁUDNIOWYM WYBRZEŻEM ORAZ EKSTREMUM POŁUDNIOWYM 

STAROŻYTNEGO PERU WE WCZESNYM OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Abstract: The main academic aim of the presented paper is to delineate the scale and nature of the 
expansion, as well as to define the role of the Nasca culture in the development process of formative 
societies in the area of the Costa Extremo Sur. The basis of this research objective provides elabo-
rated research hypothesis assuming that during early development stages of the Nasca culture, its 
representatives have migrated in the southern direction. This process would lead to the formation 
of a local cultural center of Nasca within the investigated area, which has played a fundamental 
role in the process of „neolithisation” of significant part of Costa Extremo Sur, as well as in the 
development process of endemic cultural phenomena of formative character, usually referred to as 
Cabezas Achatadas, Siguas and Islay cultures.
Simultaneously it is assumed that the process of formation of this regional indigenous center of 
early-agrocultural cultures took place not only through the direct migration of the Nasca people 
from native area but also as a result of cultural interaction and assimilation of the local hunter-
gatherer-fisher population.

Keywords: Nasca culture, Costa Extremo Sur, migrations, territorial expansion, cultural interaction, 
ancient Peru, iconography

WSTĘP

Analizując obszar Andów Centralnych pod kątem zaawansowania prac badawczych 
nad przeszłością tego makroregionu, można dostrzec wyraźną dysproporcję w stanie 
badań nad rozwojem społeczeństw zamieszkujących strefę wybrzeża północnego, 
środkowego i południowego, a jego najbardziej południowych krańców. Większość 
XX-wiecznych publikacji, dotyczących archeologii starożytnego Peru, niemal cał-
kowicie pomijała zagadnienie rozwoju kulturowego społeczeństw obszaru Costa 
Extremo Sur, w dużej mierze hołdując teoriom o marginalnym charakterze całego 
regionu i znikomym wkładzie tamtejszych społeczności w rozwój cywilizacyjny 
prekolumbijskiego Peru (Lumbreras 1974: 74‒75; Kauffmann Doig 2002). Wprawdzie 
w ostatnich trzech dekadach obserwujemy wyraźne zmniejszenie dotychczasowej 
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dysproporcji w stanie badań, jednakże nawet publikacja wyników najnowszych badań 
nie była w stanie jej zniwelować.

W tym kontekście szczególny problem stanowi zagadnienie wykształcenia się 
na obszarze Ekstremum Południowego tzw. kultur formatywnych1 – czyli wczesnych 
kultur ceramicznych, które w przypadku omawianego regionu rozwijały się aż do po-
czątku horyzontu środkowego2, a więc do momentu ekspansji cywilizacji Tiahuanaco 
w strefę peruwiańskiego wybrzeża (Lumbreras 1974, Szykulski 2005, Sutter 2009). Od-
nośnie do tego procesu dysponujemy wyłącznie informacjami na temat pojedynczych 
stylów – na przykład Tasata, Trapiche oraz Siguas 2 i 3 – o bliżej niezdefiniowanych 
kontekstach kulturowych oraz pozycji chronologicznej (Neira Avendaño 1990).

Wczesnoceramiczny krąg kulturowy na obszarze Costa Extremo Sur, reprezen-
towany przez zjawiska typu Huaracane – Moquegua oraz Faldas de Morro (Arica), 
obejmuje region od dorzecza rzeki Moquegua po północne granice współczesnej 
Republiki Chile. Podstawowym problemem jest jednak definiowanie złożonych pro-
cesów, które doprowadziły do wykształcenia się wspomnianych zjawisk kulturowych, 
jak i precyzyjne określenie ich relacji z sąsiednimi regionami kulturowymi – zwłaszcza 
obszarami peruwiańsko-boliwijskiego Altiplano oraz południowego wybrzeża Peru 
(Strong 1957, Silverman 2002, Szykulski 2010).

W niektórych publikacjach sugerowany jest bezpośredni związek wspomnianych 
kultur archeologicznych z basenem słynnego jeziora Titicaca, zwłaszcza z lokal-
nym zjawiskiem kulturowym, określanym jako Chiripa. Jednakże nawet pobieżna 
analiza argumentacji prezentowanej przez autorów pozwala stwierdzić, że rzekome 
podobieństwa mają raczej charakter uniwersalny i są typowe dla wszystkich kultur 
wczesnoceramicznych, przez co nie powinny być interpretowane jako wynik interakcji 
kulturowej pomiędzy poszczególnymi obszarami Andów Centralnych (Kauffmann-
-Doig 2002; Beck 2004).

Alternatywna koncepcja zakłada oddziaływanie na rzeczony region zdywersyfi-
kowanych wpływów z obszaru kulturowego Nasca. U jej podstaw leży opracowana 
hipoteza badawcza, zakładająca – że już we wczesnych fazach rozwojowych kultury 
Nasca doszło do migracji ludności tej kultury w kierunku południowym (Haeberli 

1 W niniejszej pracy wielokrotnie stosowane jest pojęcie „kultury archeologicznej” – np. kultura 
Paracas, kultura Huari czy też kultura Nasca. Określenie to, powszechnie funkcjonujące w archeologii 
europejskiej, odnosi się do zespołu charakterystycznych wyrobów i koncepcji o wyraźnie zdefiniowanych 
cechach i lokalizacji czasoprzestrzennej. Innymi słowy jest to więc grupa wytworów i śladów działalności 
ludzkiej, charakterystycznych dla określonego terenu w określonym czasie.

2 Powszechnie stosowany podział chronologiczny dla Andów Centralnych, autorstwa amerykańskie-
go archeologa i antropologa Johna Howlanda Rowe á, który podzielił epokę ceramiczną na ściśle zdefi-
niowane odcinki czasowe – Okres Inicjalny ok. 1800 – 1000 p.n.e.; Horyzont Wczesny 1000 – 200 p.n.e., 
Wczesny Okres Przejściowy 200 p.n.e. – 600 n.e., Horyzont Środkowy 600 – 1000 n.e., Późny Okres 
Przejściowy 1000 – ok. 1450 n.e., Horyzont Późny ok. 1450 – 1532 n.e. Warto równocześnie zaznaczyć, 
że wyraz „okres” definiował przedział o zauważalnej dezintegracji kulturowej i specyficznym dla po-
szczególnych regionach rozwoju, natomiast określenie horyzont definiuje przedział czasowy, w którym 
obserwuje się unifikację kulturową.
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2001, Vaughn et al. 2014). Proces ten miałby doprowadzić do ukształtowania się 
na badanym obszarze lokalnego ośrodka kultury Nasca, który odegrał fundamentalną 
rolę w procesie swoistej „neolityzacji” znacznej części Costa Extremo Sur. Jednocze-
śnie zakłada się, że proces formowania się enklawy wspomnianej kultury odbywał 
się nie tylko na skutek bezpośredniej migracji z obszaru macierzystego, ale również 
w wyniku interakcji kulturowej i asymilacji miejscowej ludności o tradycjach zbie-
racko-łowiecko-rybackich oraz istniejących wcześniej na tym terenie społeczności 
wczesnorolniczych (Szykulski 2010).

UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-KLIMATYCZNE

W obrębie Andów Centralnych wydziela się dwie podstawowe jednostki geograficzne, 
tzn. strefę górską (sierra) i wybrzeże oceaniczne (costa). Pierwsza z wymienionych 
obejmuje peruwiańskie Góry Północne (Sierra Norte), Góry Środkowe (Sierra Central) 
oraz Góry Południowe (Sierra Sur). Na wybrzeżu wyróżnia się natomiast cztery regio-
ny geograficzno-historyczne: Wybrzeże Północne (Costa Norte), Wybrzeże Środkowe 
(Costa Central), Wybrzeże Południowe (Costa Sur) oraz leżące najbardziej na połu-
dnie Ekstremum Południowe, tzw. Costa Extremo Sur, którego południową granicę 
wyznacza dolina rzeki Camarones, uważana za najbardziej wysuniętą na południe 
dolinę rzeczną typu peruwiańskiego (ryc. 1), (Szykulski 2005; 2010)3.

Wybrzeże obejmuje wąską strefę nadoceaniczną o szerokości sięgającej 180 ki-
lometrów i wysokości bezwzględnej od poziomu morza do ok. 500 m n.p.m., przy 
czym na wielu odcinkach peruwiańskiego wybrzeża pojedyncze wyniesienia znacz-
nie przekraczają tę umowną granicę. Wydaje się, że za rzeczywistą granicę tej strefy 
należy raczej uznać zasięg występowania olbrzymich kaktusów z rodzaju San Pedro 
(Trichocereus pachanoi), które w północnej i środkowej części Peru pojawiają się już 
od wysokości 500 m n.p.m., natomiast w jego najbardziej południowej części (Costa 
Extremo Sur) dopiero od ok. 1400–1500 m n.p.m. (Santillana 2010, Szykulski 2010).

Występujące na omawianym terytorium uwarunkowania klimatyczno-pogodowe 
wiążą się z oddziaływaniem Prądu Peruwiańskiego, określanego również mianem Prą-
du Humboldta. Zimny prąd morski, płynący z południa na północ wzdłuż zachodniej 
linii brzegowej Ameryki Południowej, jest jednym z głównym czynników kształtują-
cych mikroklimat południowej części wybrzeża Peru (Orefici 1990, Grodzicki 1994). 
Chłodne wody dostarczają bogactwa składników odżywczych. Warunkuje to gwał-
towny rozwój planktonu, co z kolei prowadzi do powstania niezwykle złożonego 
i najbardziej produktywnego na świecie ekosystemu morskiego. Ocean i jego strefa 

3 Należy jednak zaznaczyć, że o ile podział strefy wybrzeża, przy uwzględnieniu pewnych przesu-
nięć ich granic w poszczególnych okresach historycznych, jest na ogół akceptowany przez badaczy, o tyle 
w wypadku strefy górskiej panuje znacznie większa dowolność. Dla poszczególnych okresów historycz-
nych zasięg geograficzny gór północnych, środkowych, południowych, a także częstokroć traktowanego 
oddzielnie basenu jeziora Titicaca, jest w opinii poszczególnych badaczy różny.
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Ryc. 1. Obszar Andów Centralnych 
z uwzględnieniem podziału na regio-
ny geograficzno-historyczne (Szykulski 
2010)

brzegowa są więc zamieszkiwane przez ogromne ilości różnorodnych skorupiaków, 
ryb oraz ptactwa wodnego i ssaków morskich (Orefici, Drusini 2003; Szykulski 2010).

Prąd Humboldta powoduje również ochłodzenie klimatu i wysuszenie peruwiań-
skiego wybrzeża. Na skutek jego oddziaływania, omawiany obszar cechuje niemal 
całkowity brak opadów atmosferycznych. Zarówno obszar południowego wybrzeża 
Peru, jak i tereny Ekstremum Południowego można więc określić mianem pustyni. 
Wyjątkowo ekstremalne warunki zaobserwować można na półwyspie Paracas oraz 
pustyni Atacama w północnej części Republiki Chile (Proulx 2006).

Specyficzne uwarunkowania hydrotermiczne mają szczególne znaczenie dla ar-
cheologów. Suchy klimat i panujące warunki pustynne pozwoliły na zachowanie się 
licznych artefaktów z materiałów organicznych, które w innych regionach uległyby 
szybkiemu rozkładowi (Orefici 1990, Silverman, Proulx 2002, Szykulski et al. 2015). 
Dotyczy to zwłaszcza szczątków ludzkich, ulegających procesowi naturalnej mumi-
fikacji. W doskonałym stanie zachowały się również wypreparowane głowy-trofea, 
a obecność tkanek miękkich pozwoliła na precyzyjniejsze badanie metod ich wytwa-
rzania i śladów użytkowania (Williams et al. 2001, Wanot 2015a).

Charakterystycznym dla południowego wybrzeża Peru zjawiskiem są również, 
występujące w skali lokalnej, burze piaskowe określane mianem paracas. Gwałtowne 
wiatry pustynne, niosące ogromne ilości piasku i pyłu, nie tylko utrudniały wykony-
wanie codziennych prac i stanowiły szkodę dla zdrowia lokalnej ludności, ale także 
przyczyniały się do szybszego niszczenia obiektów architektonicznych (Vaughn 2009, 
Orefici 2012).
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Tylko okresowo na wybrzeżu peruwiańskim dochodzi do gwałtownego wzrostu 
natężenia opadów atmosferycznych. Zjawisko to związane jest z pojawieniem się ano-
malii termicznej Pacyfiku, określanej jako fenomen El Niño (Orefici 1990, Grodzicki 
1994, Szykulski 2010). Ulewne opady deszczu mają niejednokrotnie katastrofalne 
skutki, prowadząc do powodzi i wywołując osunięcia ziemi i niszczące huayco – lawiny 
kamienno-błotne. Najbardziej tragiczne w skutkach są implikacje znacznie rzadziej 
powtarzającego się zjawiska, określanego jako mega-Niño lub super-ENSO (El Niño 
Southern Oscillation).

Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, że cały region andyjski, zwłaszcza okolice 
miejscowości Arequipa w południowym Peru, jest niezwykle aktywny sejsmicznie. 
Cały obszar wybrzeża wchodzi w skład tzw. okołopacyficznego pierścienia ognia, któ-
ry charakteryzuje się ogromnym natężeniem trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. 
Obszar kulturowy Nasca, oprócz warunków ekstremalnie trudnych dla osadnictwa 
ludzkiego, był więc także terenem występowania licznych klęsk żywiołowych (Bennet 
1946, Silverman, Proulx 2002).

Specyficznym elementem krajobrazu peruwiańskiego wybrzeża są doliny rzeczne, 
przecinające strefę pustynną. Nie może zatem dziwić fakt, że – ze względu na suchy 
klimat – przedstawiciele prekolumbijskich społeczności osiedlali się głównie w roz-
ległych zlewiskach, odprowadzających wodę z zachodnich stoków Andów (Orefici, 
Drusini 2003, Vaughn 2009, Szykulski 2010). Równocześnie warto podkreślić, że zde-
cydowana większość cieków wodnych, zlokalizowanych w obrębie peruwiańskie-
go wybrzeża, ma charakter periodyczny. Woda wypełnia doliny jedynie w okresie 
tzw. górskiego lata, kiedy w Andach panuje pora deszczowa (grudzień–kwiecień). 
Tylko niektóre rzeki przez cały rok zachowują w korycie wilgoć, co umożliwia wy-
stępowanie relatywnie bujnej roślinności tworzącej oazy rzeczne (Schreiber, Lancho 
Rojas 1995; Santillana 2010, Szykulski 2010, Orefici 2012).

MATERIAŁY I METODY

Kultura Nasca jest niewątpliwie jednym z najintensywniej badanych zjawisk cywili-
zacyjnych starożytnego Peru. Do czasów nam współczesnych na obszarze peruwiań-
skiego wybrzeża zachowała się olbrzymia liczba artefaktów, z których najbardziej 
charakterystycznym symbolem kultury Nasca jest wielobarwna ceramika (Menzel 
et al. 1964, Roark 1965).

Wysoka jakość naczyń wyklucza wytwórczość okazjonalną – z pewnością były 
one dziełem wyspecjalizowanych rzemieślników. Polichromowana ceramika cere-
monialna była ponadto wyjątkowo cenna, o czym świadczą liczne ślady naprawiania 
i restaurowania naczyń. Mimo że wykorzystywano głównie proste piece z cegieł 
adobe lub wykopane w ziemi jamy, technologia wypału naczyń doprowadzona została 
do perfekcji. Naczynia wypalano w atmosferze utleniającej, a następnie angobowano 
za pomocą kaolinowej glinki (Bosquet, Gomez 1980).
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Ludności kultury Nasca nie było znane koło garncarskie, więc naczynia najczęściej 
powstawały przy użyciu specjalnych form (Bosquet, Gomez 1980; Szykulski 2010). 
Stosunkowo liczna była również grupa naczyń modelowanych w całości ręcznie, 
którym często nadawano kształty zoo- lub antropomorficzne. Naczynia kultury Na-
sca dzieli się na dwie podstawowe grupy: zdobioną ceramikę rytualną oraz naczynia 
użytkowe – zwykle proste i pozbawione jakichkolwiek zdobień (Silverman, Proulx 
2002; Orefici, Drusini 2003).

W ikonografii Nasca wyróżnionych zostało 11 odcieni kolorystycznych – artyści 
żadnej innej kultury prekolumbijskiej nie posługiwali się tak wieloma kolorami. Wy-
obrażenia na naczyniach kultury Nasca są niezwykle zróżnicowane, jednak w dużej 
mierze zdają się odzwierciedlać sferę wierzeń religijnych. Ceramika ceremonialna 
pełniła więc funkcję nośnika treści symbolicznych. Licznie pojawiają się wizerunki 
mitycznych stworzeń w zoomorficznych kształtach, przedstawienia kapłanów 
w złotych maskach, motywy głowy-trofeum oraz półokrągłych noży ceremonialnych, 
tzw. tumi (Proulx 2006; Szykulski 2010, Wanot 2015b).

To właśnie unikalna, łatwa do rozpoznania ceramika z południowego wybrzeża 
Peru – wykorzystywana przez archeologów jako główny wskaźnik zmian kulturowych 
w badanym społeczeństwie – może posłużyć do określenia zasięgu ekspansji ludności 
kultury Nasca oraz identyfikacji wpływów stylistycznych na tereny ościenne (Sawyer 
1968, Arkush, Stanish 2005). Warto zauważyć, że zagadnienia te zasadniczo nie były 
dotychczas poruszane w światowej literaturze przedmiotu. Wprawdzie istnieje duża 

Ryc. 2. Doliny rzeczne w obrębie peruwiańskiego Costa Extremo Sur (Szykulski et al. 2015)
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liczba publikacji naukowych i popularyzatorskich, dotyczących problemu rozwoju 
kultury Nasca, jednakże ekspansja tego zjawiska na obszar najbardziej południowej 
części peruwiańskiego wybrzeża nigdy nie została w nich szczegółowo omówiona. 
Wynika to głównie z faktu, że same znaleziska materiału kulturowego Nasca w obrębie 
badanego obszaru były – do tej pory – jedynie sporadycznie odnotowywane przez 
archeologów (Neira Avendaño 1990; Haeberli 2001; Goldstein 2000).

Dopiero najbardziej aktualne wyniki badań – uwzględniające prace prowadzone 
w latach 2008–2015 przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach 
międzynarodowych projektów Tambo oraz Sama-Majes – pozwoliły na identyfikację 
we wspomnianym regionie specyficznych materiałów ceramicznych w typie Nasca. 
Charakterystyczne naczynia, umożliwiające analizę charakteru wpływów kultury 
Nasca na obszar Costa Extremo Sur, zostały zarejestrowane w obrębie rozlicznych 
– zarówno osadniczych, jak i sepulkralnych – stanowiskach archeologicznych w doli-
nach rzek Quilca, Siguas, Majes, Ocoña, Moquegua oraz w dolnym biegu Rio Tambo 
(ryc. 2), (Disselhoff 1968, 1981, Neira Avendaño 1990, Goldstein 2000, Haeberli 2001, 
Szykulski 2005, 2010, Szykulski et al. 2015). Warto jednocześnie podkreślić, że w wielu 
przypadkach odkrycia te nie zostały poparte wyczerpującymi publikacjami nauko-
wymi, a w większości z nich brakuje jakichkolwiek przedstawień ilustracyjnych 
zarejestrowanego materiału kulturowego.

REZULTATY I DYSKUSJA

Dla większości ludzi, zwłaszcza tych, którzy zawodowo nie zajmują się archeologią 
Nowego Świata, kultura Nasca jest niejako synonimem prekolumbijskiego Peru. Jej 
niezwykła medialność wiąże się przede wszystkim ze znajdującym się w rozległym 
dorzeczu Rio Grande, w południowo-zachodniej części kraju, zespołem monumen-
talnych geoglifów – tzw. linii z Nasca.

Przyjmuje się, że kultura Nasca wykształciła się w następstwie ewolucyjnych prze-
mian kultury Paracas, mających miejsce w końcowym okresie horyzontu wczesnego. 
Jednakże problemem pozostaje określenie przyczyny zarówno zachodzących zmian, 
jak i charakteru społecznych mechanizmów, stojących u podstaw wykształcenia się 
społeczności Nasca (Tello 1942, Strong 1957, Van Gujseghem 2006; Vaughn, Van 
Gujseghem 2008).

Zdaniem części badaczy gwałtowny wzrost demograficzny pod koniec Horyzontu 
Wczesnego mógł doprowadzić do ruchów migracyjnych i zasiedlenia nieużytkowanych 
dotychczas obszarów. Proces ten z jednej strony mógł doprowadzić do regionalizacji 
i wykształcenia się niezależnych centrów gospodarczo-administracyjnych w poszcze-
gólnych odcinkach dolin rzecznych. Z drugiej zaś strony wymusił on opracowanie 
lokalnych i międzyregionalnych mechanizmów współpracy, prowadzących do wy-
kształcenia się zjawiska określanego mianem kultury Nasca (Van Gujseghem 2006).

Przełom horyzontu wczesnego i późnego okresu przejściowego musiał być epi-
zodem stosunkowo gwałtownych zmian społecznych. Wykształceniu się kultury 
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Nasca towarzyszyły migracje grup osadniczych, zmiany w stylistyce i sposobie wy-
twarzania ceramiki, intensyfikacja rolnictwa, zmiana modeli zabudowy mieszkalnej 
oraz wykształcenie się ponadregionalnego centrum religijnego Cahuachi (Vaughn, 
Van Gujseghem 2007; 2008).

Na podstawie analizy dostępnego materiału archeologicznego niemożliwe jest 
precyzyjne określenie momentu, w którym jednoznacznie kończy się kultura Paracas, 
a zaczyna Nasca (Silverman, Proulx 2002; Proulx 2006). Nie ulega wątpliwości, że gra-
nica wyznaczająca początek kultury Nasca jest płynna, dlatego w opisach artefaktów 
często pojawia się określenie „późne Paracas/wczesne Nasca”. Część badaczy postuluje 
wręcz interpretowanie kultury Paracas oraz następującą po niej Nasca jako swoistą 
tradycję kulturową, kontynuowaną nieprzerwanie przez niemal 1500 lat (Strong 1957; 
Van Gujseghem 2006).

Analiza stylistyczna ceramiki, połączona z nowoczesnym datowaniem metodą 
optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), pozwoliła na wydzielenie następują-
cych faz rozwojowych: faza proto – Nasca (100 p.n.e. – początek n.e.); faza wczesna 
(1 –450 n.e.); faza środkowa (450–550 n.e.) i faza późna (550–750 n.e.). Warto również 
zauważyć, że – zdaniem niektórych badaczy – konieczne jest dostosowywanie se-
kwencji chronologicznej do poszczególnych dolin rzecznych, w których rozwijała się 
omawiana kultura (Vaughn et al. 2014). Obszar rozwojowy Nasca został podzielony 
na trzy subregiony: region północny (zlokalizowany w dolinie Ica), region centralny 
(położony wokół miejscowości Palpa) oraz region południowy (w okolicy eponi-
micznego stanowiska Nasca). Zaproponowane przez naukowców różnice dotyczące 
chronologii są jednak nieznaczne, dlatego ich uwzględnianie w niniejszej pracy nie 
wydaje się konieczne.

Kultura Nasca wykształciła się i rozwijała się na rozległym obszarze departamentu 
Ica oraz na północnych krańcach departamentu Arequipa, tzn. od Cañete na północy 
po doliny rzek Ocoña i Camaná na południu. Obszar kulturowy Nasca obejmował 
więc cały obszar geograficzno-historycznego regionu peruwiańskiego wybrzeża, 
określanego jako wybrzeże południowe – Costa Sur (Silverman, Proulx 2002; Proulx 
2006; Santillana 2010; Szykulski 2010). Wysokość bezwzględna tej wąskiej strefy sięga 
od poziomu morza do około 500 metrów n.p.m., przy czym pojedyncze wzniesienia 
niejednokrotnie przekraczają jednak tę umowną granicę. Obszar ten stanowi najniższe 
„piętro” w układzie stref wysokościowych strefy Andów Centralnych, przez badaczy 
określane jako Chala (Proulx 2006) lub Litoral (Szykulski 2010).

W opinii amerykańskiego antropologa i badacza ikonografii kultury Nasca – Do-
nalda A. Proulxa, zasięg wpływów kultury Nasca wahał się wraz z jej postępującym 
rozwojem cywilizacyjnym, w szczytowym momencie obejmując obszar sięgający 
od doliny Cañete na północy po dolinę Acarí na południu, obejmując ponadto gór-
ski region Ayacucho. Badacz zwraca uwagę, że do tej pory nie przedstawiono prze-
konujących dowodów, które potwierdzałyby kolonizację lub militarną ekspansję 
„ludu Nasca” na obszar relatywnie odległego Costa Extremo Sur. Postuluje natomiast, 
by nieliczne fragmenty naczyń z wyraźnymi wpływami stylistyki Nasca – odkry-



Zagadnienie interakcji kulturowej 189

wane w dolinach rzek Ocoña, Camaná i Siguas – wiązać z dalekosiężnym handlem 
materiałami prestiżowymi dla elit wczesnorolniczych społeczności z okolic Arequipy 
(Silverman, Proulx 2002, Proulx 2006).

Chociaż długodystansową wymianę handlową z pewnością należy uznać za jeden 
z najistotniejszych elementów w procesie wykształcania się rozwiniętych gospodar-
czo zjawisk kulturowych na obszarze Andów Centralnych, dowodu tego typu wy-
miany dóbr w kulturze Nasca są relatywnie rzadko spotykane. Co więcej, nieliczne 
świadectwa potwierdzające dalekosiężną wymianę – m.in. muszle zawiaśnika (Spon-
dylus regius) oraz pióra egzotycznych ptaków, wykorzystywane w przygotowywaniu 
płaszczy manto plumario – zdecydowanie częściej odnoszą się do rozwiniętych kultur 
archeologicznych z obszaru północnego wybrzeża Peru, a także regionów Amazonii. 
Tylko niewielka liczba wielobarwnych naczyń kultury Nasca była eksportowana 
w kierunku południowym (Kroeber, Collier 1998, Goldstein 2000, Silverman 2002).

Polichromowane i precyzyjnie wykonane cienkościenne naczynia kultury Nasca 
w zasadzie na mają sobie równych na całym obszarze starożytnego Peru. Nietrudno 
więc zakładać, że tego typu przedmioty były traktowane jako towary luksusowe 
przez przedstawicieli elit spoza macierzystego obszaru kulturowego Nasca. Według 
amerykańskiego archeologa Jamesa Vaughna, tego typu znaleziska na obszarze Co-
sta Extremo Sur są dowodem handlowej interakcji pomiędzy warstwami lokalnych 
arystokracji z różnych regionów geograficzno-historycznych Andów Centralnych 
(Vaughn 2009).

Sporym problemem pozostaje jednakże kwestia identyfikacji luksusowych to-
warów, które docierały w okolice Nasca w zamian za wspomnianą ceramikę. Za-
sadniczo na terenie całego południowego wybrzeża Peru nie ma żadnych towarów 
importowanych z okolic Ekstremum Południowego. Trudno wręcz podejrzewać, 
jakiego typu artefakty z obszaru o relatywnie niskim poziomie rozwoju gospodar-
czego i kulturowego mogły być atrakcyjne w oczach bogatych elit społeczności Nasca. 
Elementem tego typu wymiany handlowej z pewnością mógł być obsydian, jednakże 
zdecydowana większość przedmiotów kultury Nasca wykonanych ze szkliwa wulka-
nicznego pochodzi nie z południowych złóż surowca (np. Anillo lub Alca), a raczej 
ze stanowiska Potreropampa, zlokalizowanego na północ od zlewiska Rio Grande de 
Nasca (Eerkens et al. 2010).

Relatywnie duża liczba naczyń wczesnej fazy rozwoju kultury Nasca została 
zarejestrowana – w towarzystwie naczyń kultury Pukara4 z basenu jeziora Titicaca 
– przez Paula Goldsteina w obrębie osadniczych i sepulkralnych stanowisk w dolinie 
Moquegua. Badacz zgadza się z tezą, że przedmioty te są dowodem dalekosiężnej wy-
miany handlowej, jednakże – w jego opinii – w żadnym razie nie chodzi o transakcje 

4 Nazwa kultury pochodzi od słynnego prekolumbijskiego kompleksu urbanistycznego Pucará, 
zlokalizowanego niespełna 100 kilometrów na północny zachód od linii brzegowej jeziora Titicaca, 
w obrębie peruwiańskiego departamentu Puno. Obecnie wydziela się trzy fazy rozwojowe wymienio-
nej kultury, tj. wczesną, określaną również mianem fazy Cusipata (500–200 r. p.n.e.), środkową (200 r. 
p.n.e.–100 r. n.e.), oraz późną (100–300 r. n.e.).
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pomiędzy ludnością kultury Nasca i endemicznymi społecznościami Ekstremum 
Południowego. Costa Extremo Sur widzi natomiast jako strefę pośrednią, oddzielającą 
społeczności Paracas-Nasca z południowego wybrzeża Peru oraz kulturę Pukara z te-
renu Altiplano, w obrębie której dochodziło do rozlicznych kontaktów handlowych 
pomiędzy tymi dwoma rozwiniętymi zjawiskami kulturowymi. Swoista kolizja wspo-
mnianych tradycji miałaby doprowadzić do wykształcenia się charakterystycznego 
stylu, łączącego motywy zdobnicze kultur Nasca i Pukara (Goldstein 2010).

Pomimo sporadycznych przypadków współwystępowania materiałów kultur 
Nasca i Pukara, trudno jednakże mówić o intensywnych kontaktach handlowych 
pomiędzy tymi społecznościami. Przede wszystkim w obrębie obszaru kulturowego 
Nasca brakuje znaczącej liczby wyrobów Pukara, importowanych z okolic jeziora 
Titicaca, co w znacznym stopniu podważa zasadność postulatów Goldsteina.

Laboratoryjne analizy artefaktów w typie Nasca, odkrytych przez Joerga Haeber-
li’ego w dolinie Siguas – zwłaszcza stosunkowo licznych fragmentów tkanin – wykazały, 
że zarejestrowane przedmioty są wykonane zdecydowanie mniej dokładnie niż ich 
odpowiedniki z macierzystego obszaru kultury Nasca. Mniej gęsty splot, wykorzy-
stanie gorszych jakościowo materiałów oraz niższy poziom artystyczny przedstawień 
pozwoliły badaczowi na sformułowanie tezy, że zostały wykonane lokalnie. W swoich 
publikacjach Haeberli posługuje się terminem Nasca Temprano Arequipeño w sto-
sunku do przedmiotów, które – jego zdaniem – należy uznać za miejscową imitację 
prawdziwego rękodzielnictwa kultury Nasca. W potwierdzeniu swoich tez badacz 
posługuje się też wynikami analiz stylistycznych, które wykazały obecność wielu 
niecodziennych przedstawień, a także atypowych elementów nawet w przypadku naj-
popularniejszych motywów spotykanych w ikonografii kultury Nasca (Haeberli 2001).

W kontekście istniejącego materiału faktograficznego, szczególne znaczenie miały 
prace badawcze, prowadzone w latach 2013–2014 przez naukowców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego w dolnym biegu rzeki Tambo, a także w obrębie dolin rzek Quilca 
oraz Siguas. W ich trakcie stwierdzono występowanie na tym obszarze wyrobów 
charakterystycznych dla zjawiska kulturowego Nasca (ryc. 3). Szczegółowa analiza 
stylistyczna zarejestrowanych materiałów, przeprowadzona w ścisłej współpracy 
z przedstawicielami włoskiej misji archeologicznej w Nasca, pozwoliła na podkreśle-
nie ich unikalnego charakteru oraz sformułowanie hipotezy badawczej, zakładającej, 
że obszar pomiędzy dolnym biegiem rzeki Tambo a regionem Camaná (skąd pochodzą 
materiały typu Cabezas Achatadas) był miejscem wykrystalizowania się regionalnego 
wariantu rozwojowego kultury Nasca.

W trakcie prac wykopaliskowych w obrębie sektora 7 cmentarzyska w El Pino 
odnotowano ponadto pojedyncze fragmenty ceramiki kultury Nasca z elementami 
zdobniczymi, charakterystycznymi dla późnych faz stylistyczno-rozwojowych cerami-
ki Nasca5. Odkrycie to jednoznacznie udowadnia, że wpływy stylistyki kultury Nasca 

5 Niestety w tym przypadku chodzi o znalezione na powierzchni tzw. znaleziska luźne, a więc po-
zbawione jakiegokolwiek kontekstu kulturowego (Szykulski et al. 2015).
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na obszar peruwiańskiego Costa Extremo Sur – wbrew niektórym badaczom – nie 
mogą być ograniczane jedynie do inicjalnych etapów rozwoju omawianego zjawiska 
kulturowego (Szykulski et al. 2015).

Podczas prac wykopaliskowych znaleziono również dwa skupiska ludzkich cza-
szek, zdających się odgrywać rolę ofiar wotywnych (ryc. 4). Zły stan zachowania 
materiałów osteologicznych nie pozwolił jednoznacznie określić, czy występują w nich 
intencjonalne otwory charakterystyczne dla głów-trofeów6. Biorąc jednak pod uwagę 
formę znaleziska – przypominającą słynne depozyty głów-trofeów kultury Nasca 
z archeologicznych stanowisk Cahuachi, Chaviña, Cerro Max Uhle oraz Cerro Ca-
rapo – można założyć, że mamy w tym przypadku do czynienia z praktyką składania 
na cmentarzysku tzw. głów trofeów (Carmichael 1995, Knudson et al. 2009, Williams 
et al. 2009, Wanot 2015a). Co więcej, jedna z czaszek nosi doskonale widoczne ślady 
trepanacji, prymitywnego zabiegu chirurgicznego niemal powszechnie stosowanego 
pośród społeczności Paracas i Nasca zamieszkujących południowe wybrzeże Peru 
(Tello 1942)7.

6 Oczekuje się, że problem ten rozwiążą wyniki obecnych specjalistycznych analiz osteologicznych 
oraz badań laboratoryjnych, prowadzonych w ścisłej współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu 
Katolickiego Santa María w Arequipie.

7 Trudno jednoznacznie określić, czemu miało służyć odsłonięcie opon czaszkowych. Zdaniem 
niektórych badaczy chodziło najprawdopodobniej o zmniejszenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, 
które mogło być następstwem urazów głowy (Verano, Finger 2010: 12). Inni zdają się sugerować, że przy-

Ryc. 3. Ceramika kultury Nasca ze stanowiska El Pino, fot. Ł. Mikocik
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Najmniejszych wątpliwości nie budzi natomiast znalezisko zmumifikowanej 
i odseparowanej od ciała ludzkiej głowy, odkrytej w towarzystwie materiałów ce-
ramicznych kultury Nasca w obrębie stanowiska La Gamio w dolinie rzeki Siguas. 
Perforacja w łusce czołowej oraz powiększenie otworu foramen magnum, podobnie 
jak pozostałości sznura umożliwiającego przenoszenie, jednoznacznie potwierdzają, 
że w tym przypadku mamy do czynienia z typową, intencjonalnie wypreparowaną 
głową-trofeum. Warto podkreślić, że tego typu obiekty nie były do tej pory odkrywane 
w kontekstach archeologicznych na obszarze Costa Extremo Sur8. Możemy zaob-
serwować więc, że nie tylko pojedyncze naczynia z terenu południowego wybrzeża 
Peru, związane z dalekosiężnymi kontaktami handlowymi, docierały na terytorium 
Ekstremum Południowego. W obrębie stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych 
wzdłuż dolin rzek Siguas i Majes, spotykane są bowiem obiekty oraz ślady stosowania 
praktyk kulturowych, związanych bezpośrednio z szeroko rozumianą sferą wierzeń 
i obrzędowości „ludu Nasca”.

czyną przeprowadzania trepanacji wcale nie musiały być były wskazania medyczne. Ich zdaniem chodziło 
raczej o rytualne zabiegi, mające wyleczyć szaleństwo, epilepsję lub inne dolegliwości (Tello 1959: 77; 
Silverman, Proulx 2002: 132).

8 Aczkolwiek niektórzy badacze przypuszczają, że zjawisko preparowania oraz rytualnego wy-
korzystywania ludzkich czaszek było spotykane w słynnej kulturze Chinchorro z północnego Chile 
(Szykulski 2010).

Ryc. 4. Skupiska czaszek odkryte w obrębie stanowiska El Pino, fot. J. Szykulski
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Także odkrycia Máximo Neiry Avendaño na rozlicznych stanowiskach w okolicy 
Arequipy udowodniły, że zarówno tkaniny, jak i naczynia z motywami ikonograficz-
nymi kultury Nasca z obszaru Costa Extremo Sur ewidentnie różnią się od podobnych 
artefaktów z terenu macierzystego obszaru kulturowego Nasca – co może świadczyć 
o istnieniu lokalnego wytwórstwa materiałów typu Nasca w okolicy gór Cordillera 
Volcanica (Neira Avendaño 1990). Na podstawie odkryć peruwiańskiego archeologa 
trudno jednocześnie wysuwać daleko idące wnioski, dotyczące charakteru skompli-
kowanych relacji pomiędzy Arequipą i południowym wybrzeżem Peru. Wiele frag-
mentów naczyń należałoby interpretować jako lokalnie wykonaną, marnej jakości 
imitację ceramiki kultury Nasca, nawiązującą stylistycznie do materiałów odkrywa-
nych zwłaszcza w obrębie doliny rzeki Acarí (ryc. 5), (Riddell 1986, Valdez Cardenas 
1998). Część naczyń doskonałej jakości to jednak ewidentne importy z terenu Costa 
Sur – przykłady niemal identycznych naczyń odkryto na terenie monumentalnego 
stanowiska Cahuachi, największego centrum ceremonialno-obrzędowego kultury 
Nasca (ryc. 6).

Ryc. 5. Naczynia późnej fazy kultury Nasca z okolic Arequipy, fot. J. Wanot

Ryc. 6. Malowane naczynia kultury Nasca z okolic Arequipy (a) oraz stanowiska Cahuachi (b), 
fot. J. Wanot
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Warto ponadto podkreślić, że – w towarzystwie naczyń kultury Nasca odkrytych 
w pobliżu Arequipy – archeolodzy znaleźli dość dużą liczbę topornie wykonanych 
narzędzi rolniczych z drewna huarango, identycznych z przyrządami zarejestrowa-
nymi w obrębie eponimicznego stanowiska Nasca oraz wioski Marcaya z macierzy-
stego obszaru kulturowego Nasca (Neira Avendaño 1990). Biorąc pod uwagę tezy 
niektórych badaczy, że naczynia Nasca na obszarze Costa Extremo Sur należy wiązać 
z handlem pomiędzy lokalnymi elitami, wyjaśnienie obecności tego typu urządzeń 
technicznych jest bardzo problematyczne. Trudno oczekiwać, by kupcy, przewożący 
wyselekcjonowane towary na plecach zwierząt wielbłądowatych, wieźli ze sobą tanie 
i ciężkie narzędzia rolnicze. W tego typu przedmiotach oczywiście nie należy też 
dopatrywać się elementów elitarnej wymiany handlowej, towarów luksusowych czy 
też wyznaczników wysokiego statusu społecznego. Być może w tym przypadku mamy 
do czynienia z migracją rolniczych społeczności z terenów południowego wybrzeża 
Peru na obszar Ekstremum Południowego.

UWAGI KOŃCOWE

Sam problem obecności Nasca na wspomnianym terenie wydaje się niezwykle istot-
ny w kontekście zrozumienia procesów rozwojowych, zachodzących w południowej 
części Andów Centralnych, obejmujących zarówno tereny dzisiejszego państwa peru-
wiańskiego, zachodniej Boliwii, jak i północnych skrawków współczesnej Republiki 
Chile.

Warto zwrócić uwagę na nierozwiązany do tej pory problem genezy tzw. kultury 
Nascoide – rozwijającej się głównie na obszarze boliwijskich departamentów Cocha-
bamba i Santa Cruz – która swoją nazwę zawdzięcza niezaprzeczalnemu podobieństwu 
niektórych elementów dekoracyjnych do peruwiańskiej ceramiki Nasca (Szykulski 
2010)9. Podobieństwa w stylistyce ornamentacyjnej oraz obecność w inwentarzach 
Nascoide niektórych form naczyń charakterystycznych dla peruwiańskiej strefy nado-
ceanicznej skłania do wniosku, że w wykrystalizowaniu się tej kultury znaczny udział 
musiały mieć impulsy właśnie z obszaru peruwiańskiego wybrzeża południowego. 
Na silne powiązania kulturowe ze strefą wybrzeża oceanicznego wskazują ponadto 
nieliczne przykłady materiałów tekstylnych Nascoide, a także występowanie po-
chówków, w których zmarłego składano w pozycji embrionalnej, a następnie owijano 
kilkoma warstwami całunu grobowego, tworząc tzw. fardo funerario – charaktery-
styczne m.in. dla pochówków kultur Paracas oraz Nasca (Ibarra Grasso, Querejazu 
Lewis 1986: 211).

Wpływy stylistyki kultury Nasca zdają się wręcz rozszerzać na terytorium współ-
czesnej Argentyny. Rozwijające się podczas horyzontu środkowego endemiczne zja-

9 Charakterystyczne są stylizowane motywy antropo- i zoomorficzne, które jednak w swojej stylistyce 
zdają się reminiscencją ornamentyki kultury Nasca, głównie schyłkowych faz stylistyczno-rozwojowych. 
Wrażenie to potęgują powszechnie spotykane motywy ikonograficzne, przedstawiające faunę morską, 
oraz występowanie ornamentyki malarskiej, operującej aż dziewięcioma wariantami kolorystycznymi.
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wisko kulturowe – w literaturze przedmiotu określane jako kultura Draconiana lub 
La Aguada – wykazuje elementy stylistyki ewidentnie zbliżone do naczyń przypisy-
wanych boliwijskiej kulturze Nascoide (Szykulski 2008, 2010).

Przeprowadzenie kompleksowych badań archeologicznych na omawianym ob-
szarze, a także analiza pozyskanego materiału będą miały fundamentalne znaczenie 
dla ostatecznego rozwiązania problemu relacji interkulturowych pomiędzy obszarem 
Costa Extremo Sur a strefą południowego wybrzeża Peru. Dokonanie charakterystyki 
stylistyczno-rozwojowej i podziału typologicznego, a także określenie pozycji chrono-
logicznej materiałów Nasca w badanym regionie stanowić będą przełom w badaniach 
nad rozwojem endemicznych społeczności rolniczych Ekstremum Południowego. 
Podobnie wyniki analiz mitochondrialnego aDNA oraz pomiarów zawartości po-
szczególnych izotopów, pozwolą na określenie charakteru i skali migracji ludności 
kultury Nasca w kierunku południowym oraz umożliwią określenie stopnia pokre-
wieństwa pomiędzy formatywnymi populacjami badanego regionu oraz społecznością 
zamieszkującą centrum osadnicze kultury Nasca (Forgey 2006).

Dla zrozumienia procesów rozwojowych grup ludności w badanym regionie, nie-
zwykle istotne jest zatem zdefiniowanie lokalnego obrazu kulturowego Nasca, a więc 
dokonanie wieloaspektowej charakterystyki materiału archeologicznego, obejmujące 
wypracowanie typologii ceramiki, z uwzględnieniem stylistycznych zmian ornamen-
tyki. Ważne jest również precyzyjne ustalenie bezwzględnej pozycji chronologicznej 
znalezisk, określanych jako Nasca, oraz zasięgu geograficznego występowania tychże 
materiałów.

Kluczowe byłoby pozyskanie i zabezpieczenie materiału osteologicznego. Mate-
riały te umożliwią przeprowadzenie pomiarów zawartości izotopów strontu 87Sr/86Sr, 
tlenu δ18O/δ16O oraz węgla δ13C, absorbowanych przez organizm poprzez wodę, 
powietrze i elementy codziennej diety (Szostek, Stepańczak 2009). Dane, otrzymane 
w wyniku laboratoryjnego badania szkliwa zębów, będą więc niejako odwzorowaniem 
środowiska, w którym funkcjonował dany osobnik, a porównanie ich z bazami war-
tości pomiarów izotopowych populacji z macierzystego obszaru kulturowego Nasca 
umożliwi rekonstrukcję przebiegu migracji oraz pozwoli na określenie pochodzenia 
badanych społeczności (Knudson et al. 2009; Conlee et al. 2009).

Istotnych informacji udzieliłyby ponadto analizy najlepiej zachowanych próbek 
zębowych, w których szkliwo i cement zębów stanowią skuteczną ochronę DNA 
przed degradującym wpływem środowiska i różnorodnymi kontaminacjami (Leney 
2006). Uzyskane w Europie wyniki badań jednoznacznie udowadniają, że na pod-
stawie analiz mtDNA można określić, w jaki sposób rozprzestrzeniał się proces 
„neolityzacji” oraz jaki był wpływ zewnętrznych impulsów na strukturę genetyczną 
badanej populacji (Juras 2002). Wyniki analiz aDNA pozwoliłyby więc na określenie 
stopnia pokrewieństwa pomiędzy przedstawicielami kultury Nasca i endemicznych 
społeczności formatywnych Ekstremum Południowego.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że nie powinno się uporczywie poszuki-
wać jednoznacznego i linearnego wytłumaczenia tak złożonego zagadnienia, jakim 
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jest kwestia interakcji kulturowej oraz integracji przedstawicieli kultury Nasca z lo-
kalnymi społecznościami Costa Extremo Sur. Nie da się obecnie wykluczyć wymiany 
handlowej, pozbawionej międzyetnicznego kontaktu pomiędzy ludnością kultury 
Nasca i przedstawicielami formatywnych społeczności Ekstremum Południowego, 
bezpośrednich kontaktów interkulturowych pomiędzy omawianymi społecznościa-
mi, migracji ludności z terenów południowego wybrzeża Peru, a także obecności 
rozwiniętych kolonii kultury Nasca na terenie najdalej wysuniętej na południe części 
peruwiańskiego wybrzeża. Charakter wpływów Nasca na tereny południowe mógł 
być silnie zdywersyfikowany, a także podlegać licznym przemianom w aspekcie 
czasowym.

Pozostaje mieć nadzieję, że wyniki interdyscyplinarnych badań, prowadzonych 
przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii, w znaczący sposób zwiększą 
współczesne zrozumienie zjawisk cywilizacyjnych na obszarze Costa Extremo Sur, 
a także umożliwią weryfikację niektórych – niejednokrotnie przyjętych jako aksjo-
mat – teorii dotyczących procesu „neolityzacji” omawianego odcinka peruwiańskiego 
wybrzeża.
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