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ANALIZA IKONOGRAFICZNA NACZYŃ KULTURY NASCA 
ZE ZBIORÓW MUSEO DE SITIO PEAÑAS W TACNA (PERU)

Abstrakt: Present article provides a multi-faceted characteristics of Nasca ceremonial vessels from 
collections of Museo de Sitio Peañas in Tacna (Peru). The analysis of the well-documented record of 
Nasca iconography and systematic classification of the religious and secular motifs provide a deeper 
look into Nasca community life. The iconography is replete with images of warriors, weapons and 
trophy heads. This may suggest that – especially among adult males – warfare was a major activ-
ity. Interdisciplinary studies allowed us to observe the wide variety of themes and obtain valuable 
information regarding the broadly defined religious beliefs of the Nasca people, obviously related 
to the harvest rituals and agrarian cult. Results obtained in the paper clearly demonstrate that the 
interpretation of painted ornaments provides much information about the many aspects of the daily 
life of the illiterate Nasca people. Iconography and archaeology can be used in a complementary 
manner to produce a precise picture of the material culture of examined society.

Keywords: Nasca culture, iconography, Pre-Columbian Peru, shamanism, trophy-heads, early inter-
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1. WSTĘP

Pod pojęciem „starożytnego Peru” w archeologii rozumie się nie obszar Republiki 
Peru, a raczej całe Andy Centralne, a więc zarówno tereny współczesnego państwa 
peruwiańskiego, jak i zachodnią Boliwię oraz północne skrawki Republiki Chile. 
Należy przypomnieć, że to właśnie w tym regionie odnotowuje się najwięcej – w skali 
całego kontynentu – pozostałości archeologicznych. Tutaj też znajdują się najbardziej 
monumentalne, oblegane przez turystów pomniki architektury prekolumbijskiej.

Właśnie kultura Nasca – rozwijająca się w obrębie południowej części peruwiań-
skiego wybrzeża – pozostaje jednym z najintensywniej badanych zjawisk cywiliza-
cyjnych wczesnego okresu przejściowego, wyróżnionego przez Johna Rowe’a prze-
działu czasowego zamykającego się w latach 200 p.n.e. – 600 n.e. W drugiej połowie 
XX wieku, z uwagi na znajdujące się na jej obszarze monumentalne geoglify (ryc .1), 
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zrobiła zawrotną karierę medialną i stała się dla wielu, w szczególności osób zupełnie 
niezwiązanych z archeologią, synonimem prekolumbijskiego Peru i jego prawdziwych 
oraz wyimaginowanych tajemnic (Szykulski 2010).

Dla archeologów równie ciekawa, co sławne „linie z Nasca”, jest wielobarwna ce-
ramika – cienkościenne naczynia, precyzyjnie wykonane bez użycia specjalnych form 
czy koła garncarskiego. Na ich powierzchni przedstawiano najczęściej pojedyncze 
zwierzęta, rośliny, różnorodne figury geometryczne lub wizerunki fantastycznych 
postaci, ale zdarzają się też rozbudowane i wyjątkowo skomplikowane sceny nar-
racyjne, ukazujące wiele postaci, biorących udział w specyficznej ceremonii o reli-
gijnym charakterze. Tego typu przedstawienia znamy przede wszystkim z dużych 
ceramicznych instrumentów muzycznych, malowanych tkanin oraz dekorowanych 
tykw (Wołoszyn 2009).

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w wielu przypadkach naczynia tego typu, 
będące elementem prywatnych kolekcji oraz zbiorów muzealnych, są pozbawione 
jakiegokolwiek kontekstu archeologicznego. Częstokroć nie jest wręcz znany sposób 
ich wcześniejszej depozycji, pozycja chronologiczna ani nawet dokładne miejsce czy 
data odkrycia. Jednym z najistotniejszych problemów archeologii na obszarze Andów 
Centralnych jest bowiem zjawisko masowej dewastacji prekolumbijskich cmentarzysk 
przez rabusiów grobów określanch mianem huaqueros. W wyniku działalności tych 
– nieraz świetnie zorganizowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt – grup, 

Ryc. 1. Geoglify kultury Nasca w pobliżu stanowiska Cahuachi (Archiwum Projektu Tambo)
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istotna część prekolumbijskich stanowisk archeologicznych została bezpowrotnie 
zniszczona (Orefici 2012).

Problem ten szczególnie dotyczy rozwiniętych kultur wczesnego okresu przejścio-
wego – a więc zjawisk cywilizacyjnych określanych jako Moche, Vicús, Lima czy Nasca. 
Doskonałej jakości wyroby ceramiczne, o wysokim poziomie estetyki, stały się towarem 
pożądanym przez kolekcjonerów z całego świata, jednocześnie osiągając zawrotne 
ceny na rynku obrotu nielegalnymi towarami. Wzrost zainteresowania dziedzictwem 
kulturowym oraz gwałtowny rozwój turystyki stały się przyczyną intensyfikacji walki 
ze zjawiskiem huaqerii, przez co wiele zarekwirowanych naczyń prekolumbijskich 
społeczności trafiła ostatecznie do lokalnych muzeów archeologicznych. Znakomity 
przykład tego typu zabytków stanowią – poddane analizie ikonograficznej w niniej-
szym artykule – naczynia kultury Nasca ze zbiorów Museo de Sitio Peañas w Tacna, 
zarekwirowane przez służbę celną przy próbie nielegalnego przewozu przez pobliską 
granicę peruwiańsko-chilijską. 

W przypadku niepiśmiennych społeczności prekolumbijskiego Peru, analiza iko-
nografii – nawet artefaktów pozbawionych kontekstu archeologicznego – może do-
starczyć wielu cennych informacji. Warto zauważyć, że wyobrażenia ikonograficzne na 
powierzchni naczyń kultury Nasca w dużej mierze zdają się odzwierciedlać mitologię, 
a ceramika ceremonialna pełniła najprawdopodobniej funkcję nośnika treści symbo-
licznych (Townsend 1985). Analiza ikonograficzna może więc umożliwić pozyskanie 
danych trudnych do uzyskania w trakcie prac wykopaliskowych – głównie ze względu 
na ograniczenia w warsztacie badawczym archeologa. 

W ikonografii kultury Nasca licznie pojawiają się wizerunki mitycznych stworzeń 
o zoomorficznych kształtach, przedstawienia uzbrojonych wojowników i kapłanów 
w złotych maskach, motywy wypreparowanych głów-trofeów oraz półokrągłych noży 
ceremonialnych. Analizy ikonografii spotykane w literaturze przedmiotu w wielu 
przypadkach oscylują więc wokół tego typu przedstawień o charakterze religijnym 
czy militarystycznym.

Przedstawienia ikonograficzne cechuje jednak niezwykła różnorodność. Często 
powtarzają się skomplikowane wzory geometryczne, antropomorficzne wizerunki 
pozbawione cech indywidualnych, a także naturalistyczne wyobrażenia zwierząt i roślin 
– pozwalające wręcz na precyzyjną identyfikację poszczególnych gatunków. Również 
analiza tej grupy motywów, częstokroć pomijanych przez badaczy, może dostarczyć 
wielu informacji dotyczących codziennego życia, a nawet gospodarki i diety ludności 
Nasca. 

Właśnie z uwagi na swój realizm oraz niezwykle bogatą tematykę garncarstwo Na-
sca zasługuje na miano „glinianej biblioteki”, która miałaby dokumentować rozliczne 
dziedziny życia ludu zamieszkującego przed wiekami strefę wybrzeża oceanicznego 
południowego Peru. Społeczność ta nie znała pisma, zachowane obrazy są więc cennym 
– a być może wręcz jedynym – źródłem informacji o wielu aspektach jej egzystencji. 
Głównym celem badawczym niniejszego artykułu jest więc dokładna analiza naczyń 
kultury Nasca ze zbiorów Museo de Sitio Peañas oraz interpretacja zarejestrowanych 
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motywów ikonograficznych w kontekście istniejącego materiału faktograficznego 
odnośnie codziennego życia na obszarze peruwiańskiego Costa Sur oraz szeroko ro-
zumianej sfery wierzeń religijnych „ludu Nasca”.

2. HISTORIA BADAŃ

Za prekursora badań nad kulturą Nasca uznaje się niemieckiego lingwistę i ar-
cheologa Uhle. Kierowane przez niego prace wykopaliskowe na licznych stanowi-
skach archeologicznych peruwiańskiego wybrzeża pozwoliły na zdefiniowanie wielu 
nieznanych dotychczas zjawisk cywilizacyjnych. Badacz ten, częstokroć określany 
mianem „ojca peruwiańskiej archeologii”, jako pierwszy zastosował na szeroką 
skalę metodę stratygraficzną, pozwalającą na stwierdzenie następstwa czasowego, 
tzn. chronologii względnej znajdowanych podczas wykopalisk materiałów (Gayton, 
Kroeber 1927; Menzel 1976). Jego badania pozwoliły również na stworzenie pierwszej 
sekwencji rozwoju kulturowego na obszarze starożytnego Peru, w myśl której zostały 
wyróżnione cztery następujące po sobie okresy, zdefiniowane jako: pre-Tiahuanaco, 
Tiahuanaco, post-Tiahauanaco oraz Inka (Uhle 1914). Sekwencja ta stała się punktem 
wyjściowym dla wszystkich późniejszych – zdecydowanie bardziej szczegółowych 
i precyzyjnych – koncepcji dotyczących rozwoju cywilizacyjnego w tej części strefy 
Andów.

Uhle, będący pracownikiem berlińskiego Museum für Völkerkunde, był pierw-
szym archeologiem, który przeprowadził kompleksowe wykopaliska na przypisy-
wanym kulturze Nasca stanowisku archeologicznym, określanym jako Hacienda 
de Ocucaje. Prace prowadzone w dorzeczu Río Grande pozwoliły mu też dokładnie 
scharakteryzować specyficzny styl sztuki Nasca, a tym samym – stworzyć pierwszą 
sekwencję rozwojową ceramiki tej kultury (Uhle 1914; Menzel 1976).

Przydomkiem „ojciec peruwiańskiej archeologii” niejednokrotnie określany bywa 
również założyciel Narodowego Muzeum Archeologii w Limie – Tello. W latach 
20. i 30. XX wieku prowadził on szereg badań archeologicznych na południowym 
wybrzeżu Peru. Wykopaliska te pozwoliły mu na identyfikację kultury Paracas, 
której nazwa pochodzi od eponimicznego półwyspu w pobliżu zlewisk Rio Grande. 
Tello prowadził kompleksowe badania cmentarzysk kultury Nasca, zlokalizowanych 
w obrębie stanowisk Hacienda Majoro, Ocongalla, Las Salinas czy Las Cañas (Tello 
1917). Przedstawił również, powszechnie akceptowany dziś postulat, że późne fazy 
rozwojowe kultury Paracas miały fundamentalne znaczenie dla wykształcenia się 
zjawiska kulturowego Nasca (Tello 1959). 

Kolejnych krokiem w badaniach dotyczących kultury Nasca były prace prowadzo-
ne przez amerykańskiego antropologa Kroebera. Jako jeden z pierwszych naukowców 
prowadził on wykopaliska na słynnym stanowisku Cahuachi, a przeprowadzone 
przez niego badania stanowisk sepulkralnych pozwoliły na precyzyjniejszą lokalizację 
ścisłego centrum osadniczego omawianej kultury, znajdującego się w dorzeczu Río 
Grande, na południe od doliny Ica (Kroeber, Collier 1998).
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W roku 1927 Kroeber, wraz z Gayton, przeprowadził analizę stylistycznych zmian, 
którym podlegały wielobarwne zdobienia ceramiki Nasca. Badania pozwoliły na wy-
różnienie sześciu faz rozwojowych kultury Nasca: fazy A, fazy X, fazy B oraz faz Y1, 
Y2 i Y3 (Gayton, Kroeber 1927). W roku 1956 samodzielnie dokonał korekty sekwencji, 
wydzielając 4 następujące po sobie fazy rozwojowe: A, AB, B oraz Y (Kroeber 1956).

W 1964 r. interdyscyplinarne badania, prowadzone przez Dawsona, Rowe'a i Men-
zel (1964), pozwoliły na stworzenie sekwencji 9 faz stylistyczno-rozwojowych ceramiki 
Nasca, jak również sekwencji obejmującej 4 fazy rozwojowe materiału ceramicznego 
kultury Paracas. Warto jednak zaznaczyć, że wielu badaczy kwestionuje przynależność 
ostatnich dwóch etapów stylistyczno-rozwojowych do kultury Nasca. Fazy Nasca 8 
(określaną mianem stylu Loro) i 9 (nazywaną również stylem Chakipampa) należa-
łoby raczej wiązać z horyzontem środkowym, charakteryzującym się widocznymi 
oddziaływaniami stylistyki Huari (Silverman 2002; Vaughn et al. 2014).

Wzrastająca ilość badań interdyscyplinarnych sprawiła, że coraz większą uwagę 
zaczęto poświęcać zagadnieniom interpretacji bogatej ikonografii kultury Nasca. 
Naczynia i tkaniny zaczęto postrzegać jako nośniki treści symbolicznej, na których 
„zapisane” zostały informacje dotyczące tradycji i wierzeń „ludu Nasca”. Największe 
znaczenie miały z pewnością próby interpretacji podjęte przez Roarka (1965) oraz 
Zuidemę (1972). Publikacje te udowodniły, że analiza motywów zdobniczych może 
pozwolić na więcej niż tylko zdefiniowanie podstawowych kanonów sztuki Nasca. 
Zebrany został szereg informacji dotyczących codziennego życia, wyglądu zewnętrz-
nego, kontaktów międzykulturowych i systemu religijnego.

Nieocenioną wartość mają również liczne publikacje amerykańskiego antropologa 
Proulxa (1971). Opublikowana przez niego w 1971 r. praca była jedną z pierwszych prób 
interdyscyplinarnej i wieloaspektowej analizy zagadnień związanych z preparowa-
niem i wykorzystywaniem głów-trofeów w starożytnym Peru. Ogromne znaczenie 
miały również późniejsze publikacje, dotyczące wytwórstwa ceramiki oraz ikonografii 
Nasca. Autor podjął w nich próbę interpretacji wybranych motywów ikonograficz-
nych, przy równoczesnej analizie zmian stylistycznych, którym podlegają przedsta-
wienia wraz z postępującym rozwojem kultury Nasca (Proulx 1989; 1990; 1994; 2006).

W historii badań nad kulturą Nasca nie sposób nie wspomnieć o Reiche (1974). 
Niemiecka tłumaczka, matematyczka i archeolog niemalże całe życie poświęciła 
badaniom słynnych geoglifów z dorzecza Rio Grande. Prowadzone przez nią prace 
miały na celu nie tylko wyjaśnienie przeznaczenia geoglifów, ale również ich ochronę. 
Ogromne zaangażowanie Reiche, współpraca z peruwiańskim rządem i edukacja hi-
storyczna autochtonicznej ludności, przyniosły oczekiwane rezultaty. Głównie dzięki 
staraniom niemieckiej badaczki w 1995 roku system linii z Nasca został umieszczony 
na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Istotnych danych dostarczyły prace kanadyjskiego archeologa Carmichaela (1986; 
1994). Przeprowadzone przez niego badania wykopaliskowe w obrębie ponad 200 sta-
nowisk sepulkralnych pozwoliły na lepsze poznanie obrządku pogrzebowego kultury 
Nasca i zaobserwowanie zmian, którym podlegają formy pochówków. Carmichael 
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nie zauważył ewidentnych różnic, dotyczących form konstrukcji funeralnych czy też 
rodzaju i bogactwa wyposażenia grobowego, a wyniki jego prac stały się podstawą do 
sformułowania teorii o braku jakichkolwiek sztywnych struktur klasowych w obrębie 
omawianego zjawiska cywilizacyjnego.

Na uzyskanie kolejnych informacji dotyczących kultury Nasca pozwoliły rów-
nież badania prowadzone od roku 1982 przez Włoską Misję Archeologiczną pod 
kierownictwem Oreficiego. Wykopaliska w obrębie stanowiska Cahuachi pozwoliły 
na lepsze poznanie monumentalnej architektury Nasca, a także udokumentowały 
istotną rolę, odgrywaną przez centra religijno-ceremonialne (Orefici, Drusini 2003; 
Orefici 2012). Odkryte zostały również elitarne pochówki kapłanów, co pozwoliło na 
obalenie funkcjonujących wcześniej tez, przestawiających społeczeństwo Nasca jako 
egalitarne (Orefici 2012).

Badaniom wykopaliskowym w obrębie cmentarzysk towarzyszyła pogłębiona 
analiza przedstawień ikonograficznych o mitologicznym charakterze. Badacze za-
uważyli, że religia Nasca opierała się w dużej mierze na usiłowaniu określenia wza-
jemnego związku pomiędzy życiem człowieka a warunkującymi je siłami przyrody. 
Przedstawienia fantastycznych postaci – Mitycznej Orki (Mythical Killer Whale), 
Przerażającego Ptaka (Horrible Bird) czy Cętkowanego Mitycznego Kota (Mythical 
Spotted Cat) – zaczęto interpretować wręcz jako swoistą symboliczną wizualizację 
sił natury (Allen 1981).

Ostatnie dekady upływają pod znakiem gwałtownego wzrostu ilości publikacji 
naukowych dotyczących prekolumbijskiej historii Peru, w tym różnorodnych analiz 
dotyczących kultury Nasca. Niewątpliwie jest to rezultat intensyfikacji badań arche-
ologicznych na terenach Ameryki Południowej. Znakomitym przykładem może być 
program „Proyecto Nasca Temprano”, prowadzony w latach 2002-2011 przez Vaughna. 
Chociaż jego głównym celem było badanie wytwórczości ceramiki w początkowych 
okresach rozwoju kultury Nasca, to odkrycia osady mieszkalnej w Marcaya pozwo-
liły na uzyskanie szeregu informacji dotyczących architektury mieszkalnej, form 
osadnictwa oraz struktury społecznej (Vaughn, Grados 2006; Vaughn 2009; Vaughn 
et al. 2014).

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 eponimicz-
nego stanowiska Nasca).

W ostatnich latach wieloaspektowa analiza ikonograficzna wyrobów kultury Na-
sca stała się wręcz nieodłącznym elementem publikacji archeologicznych. Paralelnie 
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do prac wykopaliskowych oraz analiz antropologicznych i badań fizykochemicznych 
prowadzone są studia nad zmianami zachodzącymi w poszczególnych motywach 
zdobniczych. W wyniku badań tego rodzaju publikowane są kolejne prace naukowe, 
pozwalające na rekonstrukcję poszczególnych elementów życia „ludu Nasca” w obrębie 
południowego wybrzeża Peru (Zevallos 2003; Nieves 2009; Wanot 2015a). To właśnie 
unikalna, łatwa do rozpoznania ceramika z obszaru Rio Grande de Nasca, wykorzy-
stywana jest obecnie przez archeologów jako główny wskaźnik zmian kulturowych 
w badanym społeczeństwie. 

3. CERAMIKA KULTURY NASCA

Mimo że omawianej ludności nie było znane koło garncarskie, a do wypału wykorzy-
stywano głównie proste piece z cegieł adobe lub wykopane w ziemi jamy, wielobarwne 
naczynia kultury Nasca możemy określić mianem doskonałych pod względem techno-
logicznym (Bosquet, Gomez Luis 1980). Uwagę zwracają zwłaszcza licznie występujące 
butle strzemieniowate – cienkościenne naczynia o podwójnym wylewie połączonym 
mostkiem, pełniącym funkcję uchwytu (Menzel 1976). Wysoka jakość naczyń kul-
tury Nasca – wypalanych w atmosferze utleniającej, a następnie angobowanych za 
pomocą kaolinowej glinki – jednoznacznie wyklucza wytwórczość okazjonalną. 
W ikonografii wyróżnionych zostało aż 13 barw – warto zauważyć, że artyści żadnej 
innej prekolumbijskiej kultury nie posługiwali się tak wieloma kolorami (Donnan 
1992; Proulx 2006; Szykulski 2010).

Naczynia Nasca dzieli się na dwie bazowe grupy: polichromowaną ceramikę 
rytualną oraz pozbawione zdobień naczynia użytkowe. Zwłaszcza naczynia ceremo-
nialne – zdobione przedstawieniami mitycznych stworzeń, wizerunkami kapłanów 
i skomplikowanymi scenami rytuałów religijnych – były wyjątkowo cenne w oczach 
przedstawicieli kultury Nasca, o czym świadczą liczne ślady restaurowania. Wy-
obrażenia ikonograficzne są nadzwyczaj zdywersyfikowane, jednak w większości 
przypadków zdają się odzwierciedlać szeroko rozumianą sferę wierzeń religijnych 
(Proulx 2006; Szykulski 2010; Wanot 2015b).

Pierwsza faza stylistyczno-rozwojowa – Nasca 1 – niewątpliwie wiąże się z naczy-
niami wcześniejszej kultury Paracas. Podobnie jak w trakcie horyzontu wczesnego, 
farby żywiczne nanoszone były na powierzchnię naczyń już po ich wypaleniu, a kon-
tury malowanych przedstawień bardzo często podkreślano rytymi liniami. Warto 
zaznaczyć, że kolorystyka zdobień fazy Nasca 1 jest wyjątkowo uboga. Zaobserwować 
można – co prawda – sześć barw, ale powierzchnia większości naczyń pokrywana jest 
tylko dwoma lub trzema kolorami (Bosquet, Gomez Luis 1980). Także motywy ikono-
graficzne obecne na naczyniach Nasca, zwłaszcza najczęściej spotykane wizerunku 
mitycznych stworzeń oraz liczne wzory geometryczne, bardzo często pokrywają się 
z przedstawieniami obecnymi na wytworach kultury Paracas. Możemy więc śmiało 
stwierdzić, że te dwie społeczności stworzyły kulturową tradycję kontynuowaną przez 
niemal 1500 lat (Silverman 2002; Proulx 2006).
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Wraz z końcem fazy Nasca 1 dochodzi do prawdziwej rewolucji w sposobie zdo-
bienia naczyń. Zaprzestano używania farb żywicznych i zaczęto pokrywać ceramikę 
motywami ikonograficznymi jeszcze przed jej wypaleniem (Proulx 2006). Początko-
wo farba była dość marnej jakości, do tego nakładano ją nierównomiernie. Podczas 
wypalania w jamach wykopanych w ziemi warstwa barwnika bardzo często się kru-
szyła, przez co sporo naczyń fazy Nasca 2 pokrytych jest charakterystyczną siatką 
spękań. Zanikają linie ryte, wyparte przez kontury malowane czarną linią (Menzel 
1976). Odkrycie dużej liczby naturalnych źródeł pigmentów pozwoliło również na 
zwiększenie liczby kolorów pokrywających wyroby. Barwniki wytwarzano m.in. 
z różnorodnych roślin: indygowca barwierskiego (Indigofera tinctoria) czy drzewa 
pieprzowego (Schinus molle), a także minerałów, takich jak cynober, azuryt czy getyt 
(Wanot 2015a). Najczęściej spotykane są motywy naturalistyczne – zwierzęta i rośliny 
uprawiane przez ludność kultury Nasca, a także wizerunki uzbrojonego wojownika 
(Townsend 1985).

Fazy Nasca 3 i Nasca 4 stanowią niewątpliwie punkt zwrotny w rozwoju ikonografii 
kultury Nasca. Odnajdywane naczynia reprezentują zdecydowanie bardziej zaawan-
sowany poziom technologiczny. Spękania farby niemal całkowicie zanikają, a motywy 
ikonograficzne wykonywane są dużo staranniej – sztuka Nasca osiąga więc wysoki 
poziom estetyczny. Wiodącym motywem ikonograficznym pozostają przedstawienia 
roślin i zwierząt, wykonane niezwykle realistycznie – dużo dokładniej niż w fazach 
poprzednich – dzięki czemu często nie ma wręcz problemów z dokładnym rozpozna-
niem gatunku przedstawionego zwierzęcia czy też rośliny (Zevallos 2003; Wanot 2015a).

Faza Nasca 5, wskazana jako etap przejściowy pomiędzy wczesnym a środkowym 
okresem rozwoju kultury Nasca, dlatego w sekwencji stylistyczno-rozwojowej au-
torstwa Gayton i Kroebera (1927) jest ona określana jako faza „X” pomiędzy fazami 
„A” i „B” (Kroeber 1956). Cechuje ją nie tylko ogromna różnorodność sposobów 
zdobnictwa, ale także spora liczba wprowadzonych innowacji – wiele motywów, 
pochodzących z wcześniejszych faz, zostaje rozbudowanych i upiększonych poprzez 
dodanie spirali i innych geometrycznych elementów (Townsend 1985). Motywy iko-
nograficzne przestają być przedstawiane w realistyczny sposób, częściej widoczne 
są elementy wręcz abstrakcyjne. Oprócz głów-trofeów, liczniejsze stają się również 
przedstawienia wojowników i broni – popularniejsze stają się więc motywy o tematyce 
militarystycznej, co może być dowodem na wzrost liczby prowadzonych w owym 
czasie działań wojennych (Roark 1965). 

Faza Nasca 6 przez wielu badaczy uważana jest za szczytowy moment rozwoju 
kultury Nasca. Zarówno technologia wypału naczyń, jak i umiejętność posługiwania 
się farbami, jest przez rzemieślników doprowadzona niemal do perfekcji. Motywy iko-
nograficzne cechuje staranność wykonania oraz obfitość barw. Naczynia są niezwykle 
bogato zdobione, niektóre elementy ikonograficzne są wielokrotnie powtarzane, aby 
w całości zapełnić puste obszary. Obserwujemy wzrost różnorodności przedstawień 
mitycznych stworzeń, np. występująca we wcześniejszych fazach Mityczna Orka wi-
doczna jest teraz w kilku wariantach: o antropomorficznych rysach, wyrastających 
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z grzbietu skrzydłach bądź też konsumująca ludzkie głowy (Proulx 2006). Z drugiej 
strony w fazie tej kończą się eksperymenty z formą i zdobnictwem naczyń, a zaczyna 
się ich standaryzacja. Nasca 6 interpretowana jest przez badaczy jako okres spokoju 
i kulturowej stabilizacji pomiędzy dwoma fazami gwałtownych zmian, wojen i eks-
pansji (Roark 1965). 

Podobnie jak faza Nasca 5, Nasca 7 również jest okresem gwałtownych zmian oraz 
wprowadzania w sztuce licznych innowacji. Bardzo prawdopodobne jest, że zmiany, 
mające miejsce w owym okresie, związane są z zewnętrznymi impulsami, których 
źródłami były inne społeczności. Jest to bowiem okres, w którym wpływy kultury 
Nasca osiągają największy zasięg (Silverman, Proulx 2002). Wciąż bardzo licznie 
spotykanym motywem pozostają przedstawienia głów-trofeów oraz sceny dekapitacji 
jeńców wojennych. Motywy naturalistyczne wciąż są zauważane, jednak ich liczba 
zostaje poważnie zredukowana (Zevallos 2003).

Fazy Nasca 8 i 9 wiążą się z gwałtownym spadkiem poziomu sztuki kultury Nasca. 
Przedstawienia ikonograficzne stają się mniej kolorowe, naczynia natomiast wydają się 
cięższe i bardziej topornie wykonane. W dużej mierze zanikają popularne wcześniej 
motywy ikonograficzne, zastąpione przez geometryczne wzory. Zmiany w sztuce nie-
wątpliwie mają związek z utratą politycznej potęgi przez ludność Nasca oraz wpływami 
wywieranymi na ludność Nasca przez kulturę Huari, czyli agresywną społeczność, 
wywodzącą się z rejonów Ayacucho. Stylistyczne oddziaływania tej cywilizacji na 
przełomie wczesnego okresu przejściowego i horyzontu środkowego wpłynęły na 
zanik stylu Nasca, który stopniowo przekształcił się w styl Huari (Szykulski 2010).

4. REZULTATY I DYSKUSJA

Wieloaspektowej analizie poddane zostały dwa egzemplarze naczyń kultury Nasca 
– butla strzemieniowata oraz antropomorficzny dzban – zgromadzone w zbiorach 
Museo de Sitio Peañas w miejscowości Tacna (ryc. 2). Sam problem obecności przed-
stawicieli kultury Nasca w obrębie peruwiańskiego Ekstremum Południowego wydaje 
się niezwykle istotny w kontekście zrozumienia procesów rozwojowych, zachodzą-
cych w południowej części Andów Centralnych. Niestety, oba naczynia pozbawione 
są jakiegokolwiek kontekstu archeologicznego – ich analiza nie pozwoli więc na 
uzyskanie żadnych informacji, dotyczących ekspansji zjawiska kulturowego Nasca 
w kierunku południowym. 

Oba naczynia – pochodzące ze stanowisk splądrowanych przez wyspecjalizowane 
grupy huaqueros – zostały zarekwirowane w 2008 r. przez lokalną służbę celną przy 
próbie nielegalnego przewozu przez granicę peruwiańsko-chilijską. Nawet pobieżne 
analizy przedstawień ikonograficznych obecnych na powierzchni naczyń umożliwiają 
jednak orientacyjne określenie ich proweniencji. Ornamentyka malarska w żadnym 
stopniu nie przypomina topornie wykonanych wizerunków, zdobiących powierzchnie 
naczyń Nasca odkrywanych na terenie prowincji Caravelí, tj. w dolinach rzek Acarí, 
Atiquipa, Yauca i Chala (Neira Avendaño 1990). Starannie wykonane, klasyczne 
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motywy – wyraźnie nawiązujące do szeroko rozumianej sfery wierzeń religijnych 
– jednoznacznie sugerują, że naczynia pochodzą z macierzystego obszaru kulturowego 
Nasca, a więc rozległego zlewiska Río Grande de Nasca. 

Pierwsze naczynie to przykład najwyższego poziomu wytwórstwa ceramiki kul-
tury Nasca, a więc cienkościenna butla strzemieniowata z podwójnym wylewem 
– o długości około 5,8 cm – połączonym taśmowatym mostkiem. Uchwyt i okolice 
wylewów zostały w całości pomalowane jednolitą, czarną farbą, co stanowi zabieg 
często spotykany w przypadku ceremonialnych naczyń omawianej kultury. Analizo-
wany egzemplarz – o wysokości około 21,5 cm i maksymalnej średnicy, wynoszącej 
16,5 cm – stanowi przykład stosunkowo niewielkiej butli. Z macierzystego obszaru 
kulturowego Nasca znane są przykłady nawet kilkukrotnie większych naczyń tego 
typu (Orefici 2012).

Uwagę zwracają niezwykle starannie wykonane motywy ikonograficzne, nanie-
sione na powierzchnię butli przed wypałem w atmosferze utleniającej. Nie jesteśmy 
w stanie zaobserwować żadnych spękań farby, co sugeruje, że mamy do czynie-
nia naczyniem zdecydowanie późniejszej fazy stylistyczno-rozwojowej niż Nasca 2. 
Analiza motywów ikonograficznych obecnych na powierzchni naczynia pozwala na 
wyróżnienie dwóch poziomych paneli rozdzielonych czarną linią ciągłą – tego typu 
fragmentacja przedstawień staje się powszechna dopiero w fazie Nasca 4 (Proulx 
2006). Brak błyszczącej powierzchni naczynia, forma butli strzemieniowatej oraz 
rodzaj spotykanych motywów pozwalają na stwierdzenie, że analizowane naczynie 
najprawdopodobniej należałoby wiązać z fazą Nasca 5.

W obrębie panelu górnego dominują przedstawienia o charakterze geometrycz-
nym – na pomarańczowym tle zauważyć można 22 modelowane guzki – o średnicy 

Ryc. 2. Naczynia kultury Nasca ze zbiorów Museo de Sitio Peañas w Tacna (fot. J. Wanot)
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od 1,8 cm do 3,2 cm – w czterech barwach (kremowy, brązowy, szaroniebieski i żółty), 
z konturem i centrycznie ułożonym punktem w kolorze czarnym. Interpretacja tego 
typu prostych motywów niejednokrotnie bywa przedmiotem sporów w literaturze 
przedmiotu. Część badaczy widzi w nich zwykły element dekoracyjny – określany 
mianem circle and dot design – a także sposób wypełnienia pustych przestrzeni 
w obrębie brzuśca naczynia. Tego typu guzki bywają również określane jako motyw 
Geom-1-LL, według typologii przedstawień ikonograficznych autorstwa Proulxa (2006, 
187). Według innych koncepcji tego typu motywy należałoby raczej interpretować 
jako schematyczne przedstawienia kobiecych piersi – a więc symboliczne nawiązanie 
do kultu płodności i urodzaju (Seler 1923). Do tego typu hipotez należałoby jednak 
podchodzić z dużą dozą nieufności, biorąc pod uwagę fakt, że artyści kultury Na-
sca byli zdecydowanie bardziej pruderyjni niż wytwórcy pochodzący z północnego 
wybrzeża Peru, a same wizerunki kobiet – pojawiające się po raz pierwszy dopiero 
w fazie Nasca 5 – należą wręcz do rzadkości.

Panel dolny – z precyzyjniej wykonaną ornamentyką malarską – zawiera sto-
sunkowo rozbudowaną scenę figuralną. Najistotniejszym motywem jest wizerunek 
antropomorficznej postaci z charakterystyczną maską, określanej jako Anthropomor-
phic Mythical Being (AMB) – jeden z najczęściej obserwowanych motywów religijnych 
w ikonografii Nasca (Allen 1981, 66; Proulx 2006, 61). Typowymi elementami tego 
motywu są również diademy lub ozdoby czoła, a także metalowe naszyjniki (ryc. 3). 
W przypadku analizowanego przedstawienia uwagę zwraca fakt, że metalowe ozdoby 
w okolicy ust pomalowane są szaroniebieskim pigmentem, podczas gdy pozostałe 
elementy maski przedstawiono w kolorze pomarańczowym. Mogłoby to sugerować, 
że ten element wyposażenia wykonano z innego metalu (np. miedzi) niż pozostałe 
ozdoby – wykonane najprawdopodobniej ze złota.

Warto zauważyć, że dostrzegalne w ikonografii złote maski są odkrywane również 
w materiale archeologicznym. Zakłada się, że były one relatywnie częstym wyrobem 

Ryc. 3. Przykłady naczyń z przedstawieniami AMB (fot. J. Szykulski)
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wyspecjalizowanych złotników kultury Nasca. Analiza materiału ikonograficznego 
pozwala zauważyć, że noszone są one najczęściej przez mityczne stworzenia, co 
wyraźnie sugeruje ich związek z obrzędowością. Prawdopodobnie były jednym z ele-
mentów wyposażenia noszonego przez kapłanów podczas religijnych uroczystości 
(Allen 1981; Wanot 2015c).

Uszy przedstawionej postaci zdecydowanie bardziej przypominają zwierzęce niż 
ludzkie. Część badaczy uważa, że chodzi tu o połączenie cech antropo- i zoomorficz-
nych, przez co wizerunek ten należałoby interpretować jako przedstawienie bóstwa lub 
mitologicznej postaci, będącej symboliczną wizualizacją sił natury. Spotkać można też 
opinie, że jest to nakrycie głowy – wykonane ze zwierzęcej skóry – wykorzystywane 
przez kapłanów w trakcie uroczystości i ceremonii (Townsend 1985). Wielu badaczy 
uważa więc, że motyw ten powinien być interpretowany jako przedstawienie sza-
mana w stanie ekstazy. Wydaje się, że równocześnie można by połączyć oba sposoby 
interpretacji wizerunków Anthropomorphic Mythical Being – w trakcie specjalnych 
ceremonii i pod wpływem środków psychoaktywnych szamani mogli bowiem stawać 
się swoistą personifikacją bóstw (Wanot 2015c).

Należy zaznaczyć, że wizerunek AMB na powierzchni analizowanego naczynia wła-
ściwie ogranicza się do przedstawienia twarzy oraz rąk stworzenia (ryc. 4). Pozbawienie 
mitycznej postaci korpusu i kończyn dolnych, chociaż pojawia się w fazach Nasca 3 
– Nasca 6, jest zabiegiem relatywnie rzadko stosowanym przez wyspecjalizowanych 

Ryc. 4. Anthropomorphic Mythical Being trzymający postacie ludzkie (fot. K. Krajewska)
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wytwórców kultury Nasca. Wizerunki tego typu bywają określane mianem Amb-10 
lub Bodiless Anthropomorphic Mythical Being na podstawie typologii motywów iko-
nograficznych kultury Nasca wg Proulxa (2006, 77). Zazwyczaj z ciała AMB wyrastają 
głowy-trofea lub kiełkują rośliny, co dodatkowo podkreśla powiązanie tego motywu 
ze sferą wierzeń oraz ceremoniami o charakterze agrarnym (Proulx 2006). Warto 
równocześnie podkreślić, że w przypadku badanego wizerunku nie ma żadnych 
zgeometryzowanych elementów abstrakcyjnych, które stają się integralną częścią tego 
typu motywów w fazie stylistyczno-rozwojowej Nasca 7. Wraz z rozwojem kultury 
Nasca zauważyć można bowiem powszechną tendencję do stosowania coraz bardziej 
abstrakcyjnych form. Pojedyncze motywy stylistyczne i ich elementy zostają połączone 
w jedną, skomplikowaną jednostkę pojęciową. Zjawisko to, spotykane również w iko-
nografiach innych kultur prekolumbijskich, zostało określone przez Rowe'a mianem 
kenning, zapożyczonym z literatury nordyckiej (Rowe 1960; Szykulski 2010).

W wyciągniętych na boki dłoniach AMB możemy zaobserwować dwie postacie 
ludzkie, pozbawione jakichkolwiek cech indywidualnych, ubrane wyłącznie w proste 
przepaski biodrowe. Należałoby jednak zwrócić uwagę na charakterystyczne strąki 
czarnych włosów, sterczące z głów obu postaci. Tego typu uczesanie – w opinii części 
badaczy będące dystynktywną cechą przedstawień szamanów, zazwyczaj określa-
nych mianem ecstatic shaman theme – miałoby symbolicznie podkreślać ich jedność 
z wszechświatem, uzyskaną w stanie transu (Proulx 1989, 154). Wyjaśnienie tego 
elementu przedstawień ikonograficznych może być jednak zdecydowanie bardziej 
prozaiczne i odzwierciedlać rzeczywisty wygląd danej grupy społecznej. Badania 
wykopaliskowe w obrębie stanowisk sepulkralnych wykazały, że jedną z cech charak-
terystycznych dla szamanów były misternie splecione warkocze włosów – utrudniające 
poruszanie się i praktycznie uniemożliwiające fizyczną pracę – osiągające ponad 
2 metry długości (Orefici 2012). Szamani najprawdopodobniej odgrywali niezwykle 
ważną funkcję w społeczności Nasca, odgrywając rolę pośredników pomiędzy ludźmi 
i światem duchowym. Ich fundamentalna rola opierała się na zdolności do odbywania 
ekstatycznych podroży do świata niematerialnego, w celu wyproszenia określonych 
dóbr dla danej wspólnoty (Wanot 2015c).

Trzymanym przez Anthropomorphic Mythical Being postaciom ludzkim jedno-
cześnie brakuje pozostałych cech diagnostycznych dla wizerunku szamana – być 
może chodzi więc o przedstawienie zwykłych rolników, wywodzących się z najbied-
niejszych warstw społecznych. Analizowany motyw ikonograficzny mógłby więc być 
interpretowany jako symboliczne przedstawienie zależności egzystencji „ludu Nasca” 
od kaprysów sił wyższych, wpływających m.in. na częstotliwości opadów oraz często 
spotykane w omawianym regionie katastrofy naturalne (Schreiber, Lancho Rojas 
1995, 236).

Drugim elementem zdobniczym dolnego panelu na powierzchni naczynia jest 
przedstawienie schematycznych postaci ludzkich, maszerujących w korytarzu wydzie-
lonym pomarańczowymi pasami (ryc. 5). Pozbawione cech indywidualnych postaci 
w jednym kolorze – oddzielone od siebie czerwonymi figurami geometrycznymi 
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w różnym kształcie – zdają się wychodzić z okolic dna z lewej strony AMB, kroczyć 
rzędem w lewą stronę i następnie ponownie zstępować w dół przy prawym boku 
mitycznej postaci. W wyciągniętych przed siebie rękach – być może w geście adoracji 
– każdy niesie charakterystyczną, prostokątną skrzynkę. Nawiązując do przedstawie-
nia AMB, mogłoby tu chodzić o symboliczne przedstawienie dziękczynnej procesji 
i składania bóstwom darów, w celu wyproszenia określonych łask.

Obecnie zakłada się, że religijne procesje, których kierunek mogły wyznaczać 
słynne „linie z Nasca”, były nieodłącznym elementem ceremonii odprawianych w piel-
grzymkowym centrum obrzędowym i największym osiągnięciem architektonicznym 
omawianej kultury – monumentalnym Cahuachi. Przedstawienia tego typu uroczy-
stości religijnych są dość często spotykane w ikonografii Nasca (ryc. 6). W pobliżu 
słynnych geoglifów odkryte zostały duże ilości fragmentów naczyń. Zdaniem badaczy 
mogły to być naczynia ofiarne, rozbijane w trakcie aktów religijnych (Orefici, Drusini 
2003). W pobliżu geoglifów w okolicy Palpa odkryto również obecność kilku kamien-
nych struktur architektonicznych o nieznanym przeznaczeniu. Zdaniem badaczy 
– określających je mianem kamiennych ołtarzy – struktury te były nierozerwalnie 
związane z odprawianiem złożonych ceremonii ofiarnych (Reindel et al. 2006).

Warto zaznaczyć, że kroczące postacie antropomorficzne przedstawiono zde-
cydowanie mniej starannie niż wizerunek mitycznego stworzenia. Brakuje śladów 
jakiegokolwiek ubioru czy też cech, pozwalających na rozpoznanie płci lub pozycji 
społecznej osobników. Uwagę zwraca charakterystyczne przedstawienie oczu – źrenica 
dotyka górnej krawędzi oka – określane jako tzw. navel-eye motif. W opinii części 

Ryc. 5. Schematyczne przedstawienie procesji o charakterze religijnym (fot. K. Krajewska)
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badaczy miałoby ono symbolizować osiągnięcie przez szamana stanu transu, nato-
miast według innych oznacza specjalne moce – zdolność postrzegania przeszłości oraz 
przepowiadania przyszłości (Wanot 2015c). W przypadku analizowanych schematycz-
nych przedstawień trudno jednakże formułować tego typu dogłębne interpretacje.

Drugie z analizowanych naczyń kultury Nasca to butla modelowana w kształt 
antropomorficzny o wysokości około 22,5 centymetrów. Wylew – o średnicy zaledwie 
1,2 cm – jest widocznie przetarty, co należałoby interpretować jako ślady relatywnie 
intensywnego użytkowania. Mogłoby to sugerować, że naczynie nie zostało wykonane 
wyłącznie w celu zdeponowania go w formie wyposażenia grobowego. Podobne butle 
bywają zwykle interpretowane jako przykład ceramiki ceremonialnej, wykorzysty-
wanej w trakcie szeroko rozumianych ceremonii o religijnym charakterze (Bosquet, 
Gomez Luis 1980, 102).

W literaturze przedmiotu podobne egzemplarze – zgromadzone w zbiorach Ama-
no Museum oraz Museo de la Nación w Limie – niejednokrotnie bywają określane 
również mianem naczyń wizerunkowych (effigy vessels) i łączone z fazami Nasca 
5 – Nasca 6 (Spielbauer 1972). Jednocześnie badacze zwracają uwagę, że tego typu 
modelowane butle pozbawione są jakichkolwiek cech idiosynkratycznych, w związku 

Ryc. 6. Modelowane przedstawienie procesji religijnej (Proulx 2006, ryc. 9)
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z czym nie przedstawiają konkretnych osobników i w żadnej mierze nie mogą być 
porównywane z precyzyjnie wykonanymi naczyniami portretowymi kultury Moche, 
przedstawiającymi zindywidualizowane wizerunki wojowników z terenów północ-
nego wybrzeża Peru (Proulx 2006).

Analizowana butla modelowana jest w antropomorficzny kształt wojownika 
z otwartymi ustami i szeroko rozwartymi oczami, siedzącego w charakterystyczny 
sposób z podkurczonymi nogami. Pomimo obecności długich czarnych włosów i brak 
śladów zarostu – tego typu elementy są spotykane nad wyraz rzadko – prawdopo-
dobnie mamy do czynienia z postacią płci męskiej. Uwagę zwraca zwłaszcza dbałość 
artystów o szczegóły – w oczy rzucają się precyzyjne wykonane otwory nosowe oraz 
zarysowane małżowiny uszne (ryc. 7).

Postać ubrana jest w prostą i mało wyrafinowaną tunikę zdobioną poziomymi 
pasami oraz trójkolorową opaskę do włosów – w późniejszych fazach stylistyczno-
-rozwojowych strój wojownika był zdecydowanie bardziej ozdobny. Warto zwrócić 
uwagę, że twarz postaci pokryta dwoma barwnikami w kształt poziomych pasów. 
W opinii części badaczy chodzi tu o tzw. barwy wojenne, inni sugerują natomiast, 
że tego typu malowidła – podobnie jak intencjonalna deformacja czaszek – służyły 
do oznaczenie przynależności etnicznej osobnika (Wanot 2016, 13). Podejrzewa się, 
że w ikonografii Nasca obowiązywał symboliczny kanon przedstawień, wiążący 
pełnione funkcje społeczne z przynależnością do określonych grup terytorialnych. 
Prawdopodobnie główną rolę identyfikacyjną odgrywał ogólny schemat malowideł 
zdobiących twarze osobników, a nie konkretne barwy motywów (Wołoszyn 2009).

W wyciągniętych przed siebie, ugiętych rękach trzyma odseparowaną od ciała 
ludzką głowę – najprawdopodobniej tzw. głowę-trofeum. Cechą diagnostyczną tego 
typu starannie wypreparowanych ludzkich głów – wykorzystywanych w trakcie cere-
monii religijnych oraz zakopywanych w formie depozytów wotywnych – jest obecność 
niewielkiego otworu w kości czołowej, który służył do zamocowania sznura umoż-
liwiającego przenoszenie trofeum. Drugim wyznacznikiem jest rozbicie podstawy 
czaszki lub powiększenie otworu potylicznego wielkiego ( foramen magnum), pozwa-
lające na usunięcie tkanek miękkich z wnętrza głowy (Baraybar 1987; Wanot 2015b).

Warto zauważyć, że nie każde przedstawienie ludzkiej głowy może być inter-
pretowane jako motyw głowy-trofeum. Archeolog Carmichael wyróżnił pięć cech 
diagnostycznych, które pozwalają na identyfikację omawianego motywu: 1. Wyraźne 
odseparowanie głowy od ciała; 2. Obecność sznura umożliwiającego przenoszenie 
trofeum; 3. Usta lub powieki spięte drewnianymi kolcami; 4. Zamknięte powieki; 
5. Sterczące z głowy pasma włosów (Carmichael 1994). Przedstawienie głowy-trofeum 
na analizowanym naczyniu ma tylko dwie z zaproponowanych cech, jednak umiej-
scowienie głowy w rękach wojownika sprawia, że nie można mieć wątpliwości przy 
identyfikacji motywu.

Na twarzy odseparowanej od ciała głowy – podobnie jak na twarzy wojowni-
ka – można zaobserwować obecność zgeometryzowanych malowideł. Zaokrąglo-
na czerwona linia pod nosem widocznie różni się od malunków zdobiących twarz 
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wojownika – może to sugerować, że trofeum zostało wykonane z głowy wojownika 
o innej przynależności etnicznej. 

W tym miejscu należałoby równocześnie podkreślić, że wojny, umożliwiające 
zdobycie tego typu trofeów, bynajmniej nie musiały ograniczać się do konfliktów 
zbrojnych pomiędzy odmiennymi społecznościami, do których dochodziło w wyniku 
postępującej ekspansji terytorialnej którejś z nich. Społeczeństwo Nasca w żadnym 
razie nie musiało być homogeniczne, a rytualne obcinanie głów mogło się wiązać 
z wewnętrznymi konfliktami politycznymi (Silverman 1994; Silverman, Proulx 2002). 

Ryc. 7. Butla Nasca modelowana w kształt siedzącego wojownika (fot. J. Wanot)
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Na obszarze południowego wybrzeża Peru we wczesnym okresie przejściowym nie 
należy ponadto wykluczać rytualnych bitew, które mogły przypominać tzw. kwietne 
wojny Azteków – umożliwiając selekcję wojowników przeznaczonych do pełnienia 
funkcji ofiary (Townsend 2000; Olko 2010; Wanot 2015b). 

5. UWAGI KOŃCOWE

Jakiekolwiek uchwytne archeologicznie dowody, pozwalające rekonstruować dawne 
wierzenia i praktyki religijne, są odnajdywane niezmiernie rzadko. Dla europejskich 
badaczy, wychowanych w judeochrześcijańskiej tradycji religijnej, zrozumienie świa-
topoglądu prekolumbijskich społeczności może być wręcz niemożliwe. Wszelkie próby 
interpretacji dawnych wierzeń opierają się więc w dużej mierze na domysłach, przez 
co są obarczone sporym marginesem błędu. W tym kontekście niezwykle pomocnym 
narzędziem może stać się interpretacja ikonografii niepiśmiennych społeczeństw, 
których doskonałym przykładem jest prekolumbijska kultura Nasca.

Badania z nurtu archeologii środowiskowej jednoznacznie udowadniają, że 
jednym z kluczowych czynników determinujących codzienne życie „ludu Nasca” 
były liczne klęski żywiołowe: długotrwałe susze, trzęsienia ziemi i niszczące lawiny 
kamienno-błotne. Urodzajność pól i bogactwo plonów były niejako warunkiem 
przetrwania, a przedłużające się okresy suszy i niedostatek wody mogły znacząco 
zmniejszyć szanse na przeżycie. Tragiczne w skutkach było zwłaszcza – z pewnością 
trudne do zrozumienia i przewidzenia przez prekolumbijskich rolników – zjawi-
sko anomalii termicznej Pacyfiku, określanej jako fenomen El Niño. U wybrzeży 
Ameryki Południowej zahamowane zostaje zjawisko tzw. upwellingu, polegające na 
wynoszeniu ku powierzchni zimnych wód głębinowych, co prowadzi do znaczącego 
wzrostu temperatury wód szelfu peruwiańskiego (Orefici 1990). Następuje obumarcie 
planktonu, co prowadzi do całkowitego wstrzymania rozwoju oceanicznego łańcucha 
pokarmowego. Masowe śnięcie ryb poprzedza wymieranie znacznej części ptaków 
i ssaków morskich. Długotrwałe ocieplenie wód – jak i towarzyszące mu ulewne opady 
deszczu – mogły być więc katastrofalne, zwłaszcza dla społeczności, których gospo-
darka opierała się na rybołówstwie i wykorzystywaniu zasobów morza. Nietrudno 
domyślić się więc, że duchowy rozwój omawianej społeczności koncentrował się na 
próbach zrozumienia zasad rządzących siłami natury.

Analiza przedstawień ikonograficznych – także tych zdobiących naczynia badane 
w niniejszym artykule – pozwala na wysunięcie hipotezy, że to z decyzjami bogów 
i kaprysami sił wyższych utożsamiano pomyślność zbiorów. Wizerunek Anthropo-
morphic Mythical Being, trzymającego w dłoniach bezradne sylwetki ludzkie, jedno-
znacznie prezentuje wyobrażenia artystów kultury Nasca o zależności przeciętnego 
człowieka od sił nadprzyrodzonych.

Bardzo prawdopodobne jest, że – w oczach przedstawicieli omawianej kultury 
– człowiek nie pozostawał bez możliwości wywierania wpływu na decyzje bóstw. 
W obrębie licznych centrów ceremonialno-obrzędowych wykonywane były różnego 
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rodzaju ceremonie, mające zagwarantować dostatek wody oraz obfitość plonów. 
Analiza ikonograficzna naczyń ze zbiorów Museo de Sitio Peañas w Tacna wskazu-
je, że głównym sposobem oddziaływania na rzeczywistość przekraczającą wymiar 
naoczności było składanie różnego rodzaju ofiar wotywnych – częstokroć zawiera-
jących wypreparowane głowy-trofea – oraz uczestnictwo w złożonych procesjach 
o ceremonialnym charakterze.

W poszczególnych elementach ornamentyki malarskiej zaobserwowano obecność 
motywów, związanych z szeroko rozumianym zagadnieniem szamanizmu. Osobni-
cy, sprawujący tego typu funkcje religijne, najprawdopodobniej odgrywali niezwy-
kle istotną rolę w społeczności Nasca, jako pośrednicy pomiędzy ludźmi i światem 
duchowym. Ich służba na rzecz lokalnej społeczności opierała się na umiejętności 
odbywania ekstatycznych podroży do świata niematerialnego, w celu wyproszenia 
określonych dóbr. Warto zauważyć, że – w świetle najnowszych badań – przywódcy 
społeczności Nasca pełnili najprawdopodobniej dualistyczną funkcję świeckich wo-
jowników i religijnych liderów.

Warto również podkreślić znaczenie modelowania naczyń ceremonialnych w for-
mie wojowników analizowanej społeczności. W połączeniu z zaobserwowanych 
nawykiem starannego przedstawiania wizerunków tego typu, może to świadczyć 
o swoistym kulcie wojownika obecnym w kulturze Nasca. Zwłaszcza w okresach 
wzmożonej aktywności militarnej – w ikonografii reprezentowanych przez fazy 
stylistyczno-rozwojowe Nasca 5 i Nasca 7 – prestiż wojowników mógł gwałtownie 
wzrastać. To ich umiejętności mogły być gwarantem bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w obliczu zagrożenia ze strony ekspansywnej cywilizacji Huari.

Z pewnością analiza ikonografii umożliwia obserwację diachronicznych zmian, 
które zachodziły w politycznym i społecznym środowisku Nasca. Przedstawienie 
wojownika trzymającego wypreparowaną ludzką głowę – motyw łączony we wcze-
śniejszych fazach niemal wyłącznie z wizerunkami mitycznych stworzeń – może 
wskazywać na ewidentną sekularyzację przedstawienia głowy-trofeum, a zatem na 
zmianę znaczenia tego typu obiektów w czasie kilkusetletniego rozwoju kultury Nasca.

Pozostaje mieć nadzieję, że profesjonalna analiza ikonograficzna naczyń kultury 
Nasca – niejednokrotnie zgromadzonych w odizolowanych placówkach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych – w połączeniu z interdyscyplinarnymi badaniami prowa-
dzonymi przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii, w znaczący sposób 
zwiększą współczesne zrozumienie prekolumbijskich społeczeństw. Bez wątpienia 
przez badaczami zjawiska cywilizacyjnego Nasca wciąż stoi wiele wyzwań.
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