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MALARSTWO  NASKALNE POŁUDNIOWEGO PERU. WYNIKI 
BADAŃ STANOWISK JASKINIOWYCH W ZLEWISKU RÍO ATICO

ROCK PAINTING IN SOUTHERN PERU. RESULTS OF THE 
RESEARCH OF ROCK ART SITES IN RÍO ATICO BASIN

Abstract: In December 2017 the expedition of University of Wrocław carried out an interdisciplinary 
field research in southern Peru. At that time, we conducted a survey and documentation works at 
five rock art sites located in the basin of Río Atico in province of Caravelí in department of Areq-
uipa. The aim of this article is to present recently found rock paintings and to characterize their 
themes. In case of re-paintings and superposition I presented a conclusion about the chronology 
of particular scenes and defined the differences in colour and subject.
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WSTĘP

W 2017 r. ekspedycja Uniwersytetu Wrocławskiego realizowała prace badawcze na ob-
szarze peruwiańskiego Ekstremum Południowego (Extremo Sur, Costa Extremo Sur), 
znajdującego się w granicach administracyjnych departamentów Arequipa, Mo-
quegua i Tacna. Badania prowadzone były w ramach, zainicjowanego już w roku 
2008, szerokiego programu badawczego wrocławskiej uczelni. Dotyczy on rozwoju 
społeczności prekolumbijskich oraz ich adaptacji do zmian środowiskowych, zacho-
dzących na obszarze dolin rzecznych wymienionego regionu, tzw. Valles Occidenta-
les, w okresie obejmującym przedział czasowy od momentu pojawienia się na tym 
terenie społeczności zbieracko-łowieckich późnego plejstocenu, aż po koniec wieku 
XVI, tzn. początkowy okres epoki kolonialnej, Período de Transición (Szykulski 2005; 
2010; Szykulski et al. 2015; 2016). Prace prowadzone są z inicjatywy Uniwersytetu 
Wrocławskiego, przy współudziale Universidad Católica de Santa María w Arequipie, 
regionalnych przedstawicielstw Ministerio de Cultura del Perú w Arequipie, Moqu-
egua i Tacna, jak również władz regionalnych prowincji Islay.

W ramach realizowanych zadań badawczych w grudniu 2017 r. przeprowadzono 
również rozpoznanie w górzystym regionie zlewiska Río Atico, znajdującym się 
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w granicach administracyjnych prowincji Caravelí w departamencie Arequipa. W ich 
trakcie zlokalizowano pięć stanowisk jaskiniowych, tzw. abrigos, z wyobrażeniami 
malarskimi, wstępnie datowanymi na epokę preceramiczną, tzn. związaną ze spo-
łecznościami zbieracko-łowieckimi i wczesnorolniczymi (ryc. 1).

Przeprowadzone w obrębie stanowisk prace pozwoliły na dokonanie inwentary-
zacji i charakterystyki poszczególnych wyobrażeń malarskich, jak i zarejestrowanych 
przedstawień narracyjnych. Dokonano ustaleń odnośnie do techniki wykonania, 
zastosowanych substancji barwiących, a także następstwa czasowego powstawania 
nakładających się czy przemalowanych wyobrażeń lub scen malarskich. Ponadto prze-
prowadzono prospekcję powierzchniową w obrębie zarejestrowanych nisz skalnych, 
w celu uzyskania wstępnych informacji odnośnie do kontekstów archeologicznych 
tych stanowisk. Podczas prac pobrano również próbki pigmentów, które będą stano-
wić podstawę do analiz laboratoryjnych, mających na celu określenie między innymi 
składu chemicznego użytych substancji barwiących, a w przypadku barwników 
pochodzenia organicznego również pozycji czasowej poszczególnych przedstawień.

Dotychczas uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do przeprowadzenia sty-
listyczno-typologicznej analizy porównawczej wyobrażeń malarskich z obszaru peru-
wiańskiego Ekstremum Południowego, zarówno w skali makro-, jak i mikroregionalnej. 

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk w dolinach Honda, Sorapampa i Crucero
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Należy zaznaczyć, że prezentowany artykuł przedstawia wstępne wyniki badań prze-
prowadzonych w obrębie stanowisk znajdujących się w zlewisku Río Atico.

OBSZAR BADAŃ

W obrębie Andów Centralnych wydziela się strefę górską (sierra) i wybrzeże oceanicz-
ne (costa). Ta pierwsza obejmuje peruwiańskie Góry Północne (Sierra Norte), Góry 
Środkowe (Sierra Central) oraz Góry Południowe (Sierra Sur). Wybrzeże natomiast 
dzieli się na cztery regiony geograficzno-historyczne: Wybrzeże Północne (Costa 
Norte), Wybrzeże Środkowe (Costa Central), Wybrzeże Południowe (Costa Sur) oraz 
leżące najbardziej na południe Esktremum Południowe, tzw. Costa Extremo Sur 
(Bennett, Bird 1949).

Region, gdzie znajdują się stanowiska jaskiniowe badane przez ekspedycję wro-
cławskiej uczelni, leży w południowej części strefy Andów Centralnych, w obrębie 
jednostki geograficzno-kulturowej, określanej mianem Extremo Sur lub Costa Extremo 
Sur (Ekstremum Południowe), obejmującej tereny departamentów Arequipa, Tacna, 
Moquegua.

Obszar, gdzie znajdują się nisze z malarstwem naskalnym, będące obiektem prze-
prowadzonych badań, jest zlokalizowany w górnym odcinku zlewiska rzek i strumieni, 
które wspólnie tworzą Río Atico, uchodzące do Pacyfiku przy miejscowości Atico. 
Pod względem administracyjnym obszar ten należy do dystryktu Chaparrá, pro-
wincji Caravelí, departamentu Arequipa. Realizowane w roku 2017 prace badawcze 
koncentrowały się na silnie zróżnicowanym topograficznie terenie wysokogórskim 
masywu Andów, obejmującym doliny strumieni (quebradas) Crucero, Honda oraz 
Sorapampa. Teren ten porozcinany jest głębokimi dolinami periodycznych strumieni 
górskich o niezwykle spadzistych zboczach i wąskich terasach zalewowych. Całość 
znajduje się w obrębie piętra wysokościowego Andów, definiowanego nazwą Quechua, 
charakteryzującego się bardzo dużą amplitudą temperatur dnia i nocy, a jednocześnie 
występowaniem pory deszczowej i suchej (Pulgar Vidal 1946). W tej części obszaru 
górskiego pora deszczowa trwa od grudnia do kwietnia. W pozostałym okresie opady 
mają jedynie charakter sporadyczny. Należy też dodać, że w wyniku zmian klimatycz-
nych ostatnich dekad początek pory deszczowej przypada dopiero na koniec grudnia. 
Natomiast występujące w obrębie badanego obszaru wysokości bezwzględne wahają 
się w przedziale oscylującym pomiędzy 2600 a 3000 m n.p.m.

Z uwagi na położenie i ukształtowanie Río Atico, jak również całe jej zlewisko, 
należy do tzw. Valles Occidentales, a więc dolin górskich, które rozcinając zachodnie 
stoki masywu Andów, odprowadzają wody do Pacyfiku. Río Atico oraz wpadające 
do niej cieki wodne mają charakter okresowy, tak więc doliny wypełniają się wodą 
jedynie w porze deszczowej, płynąc jeszcze kilka tygodni po zakończeniu opadów 
(Szykulski et al. 2016). Występowanie pory deszczowej oraz pory suchej powodowało 
i nadal powoduje występowanie zjawiska periodycznej migracji stad górskich zwierząt: 
wielbłądowatych oraz jelenia górskiego (Lynch 1967; Szykulski et al. 2014).
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Należy podkreślić, że w okresie, gdy na obszarach tych zamieszkiwały społecz-
ności zbieracko-łowieckie, zjawisko dobowej i okresowej migracji zwierząt miało 
fundamentalne znaczenie dla dalszej egzystencji tych grup ludzkich. Z tego powodu 
zwierzęta te są główną osią tematyczną wielu przedstawień z tego okresu, w tym 
również wyobrażeń znajdowanych na ścianach stanowisk jaskiniowych w zlewisku 
Río Atico, będących tematem tego artykułu.

WYNIKI BADAŃ

Dotychczasowe informacje odnośnie do niektórych przestawień malarskich, znajdują-
cych się na stanowiskach jaskiniowych górnej części dorzecza Atico, mamy z krótkiej 
wzmianki znajdującej się w publikacji Eloy Linaresa Málagi (2004), który jednak 
nigdy nie odwiedził tego obszaru, a jedynie wykorzystał przekaz ustny oraz zdjęcie 
dostarczone mu przez jednego z mieszkańców regionu, inż. Waltera Carranza García 
z miejscowości Atico, który uczestniczył również w ekspedycji w roku 2017. Badania 
z grudnia 2017 r. stanowią zatem pierwszą dokumentację naukową co do lokalizacji 
oraz wyglądu wymienionych stanowisk, jak również zarejestrowanych w ich obrębie 
przedstawień malarskich.

Prace badawcze prowadzone były z bazy znajdującej się na terenie tzw. Pampa 
Chacra, położonej na początku doliny utworzonej przez Quebrada Crucero. Z tego 
miejsca prowadzony był rekonesans, obejmujący doliny strumieni: Crucero, Honda 
oraz Sorapampa. Prowadzenie rozpoznania na większym areale nie było możliwe 
z uwagi na zbliżającą się porę deszczową. Uzyskane wyniki dają jednakże podstawę 
do planowania dalszych prac badawczych w tym regionie.

Tabela 1. Stanowiska ze sztuką naskalną badane w 2017 r.

Stanowisko Położenie
Wyso-
kość m 
n.p.m.

Opis Scena 
polowania Kolory

Honda 1 Dep. Arequipa, 
prowincja Caravelí 2815

stada wielbłądowatych,
pojedyncze postaci 
antropomorficzne

+
czerwony
biały
żółty

Honda 2 Dep. Arequipa, 
prowincja Caravelí 2802

bardzo zły stan zachowania;
postać antropomorficzna 
i kształt geometryczny

– czerwony
biały

Honda 3 Dep. Arequipa, 
prowincja Caravelí 2798 stado wielbłądowatych + czerwony

Sorapampa Dep. Arequipa, 
prowincja Caravelí 2698

wielbłądowate,
postaci antropomorficzne 
w trakcie rytuału,
wiskacza

–
czerwony
żółty
biały

Pampa 
Chacra

Dep. Arequipa, 
prowincja Caravelí 2826

pojedyncze wizerunki 
wielbłądowatych,
przedstawienia upolowanej 
zwierzyny

+

czerwony
żółty
czarny
biały
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W trakcie przeprowadzonego rozpoznania zostały udokumentowane trzy uloko-
wane obok siebie stanowiska jaskiniowe (nisze skalne), zarejestrowane jako Honda 1, 
Honda 2 i Honda 3, które zlokalizowane są na prawobrzeżnym zboczu Quebrada 
Honda. Natomiast na prawobrzeżnym zboczu doliny Quebrada de Sorapampa zostało 
zarejestrowane stanowisko Escondido. Następnym z badanych stanowisk z malowi-
dłami naskalnymi jest nisza skalna Pampa Chacra, zlokalizowana na lewobrzeżnym 
stoku doliny Quebrada Crucero (tabela 1).

QUEBRADA HONDA

Wszystkie trzy stanowiska usytuowane są szeregowo i w przypadku Honda 1 i Honda 2 
znajdują się one na tym samym poziomie środkowej części prawego zbocza Quebrada 
Honda. Natomiast Honda 3 znajduje się około 4 metrów wyżej, pomiędzy stanowi-
skami Honda 1 i Honda 2. W każdym przypadku odległości między poszczególnymi 
niszami skalnymi wynoszą zaledwie kilka metrów.

Stanowisko Honda 1 jest największą, a zarazem najbogatszą pod względem przed-
stawień malarskich, ze wszystkich trzech badanych w tej dolinie nisz skalnych z ma-
larstwem naskalnym. Ma ona około 50 metrów długości i blisko 10 metrów głębokości.

Motywem dominującym w przedstawieniach są zwierzęta z rodziny wielbłą-
dowatych, które występują w skupiskach (stadach). Natomiast obecne na ścianach 
niszy Honda 1 przedstawienia postaci ludzkich są nieproporcjonalnie mniejsze niż 
wyobrażenia wielbłądowatych. Podstawowymi kolorami występującymi w tej niszy 
są ciemna czerwień (kolor brązowoczerwony), a następnie biały. Jedynie sporadycznie 
występuje również kolor żółtobrązowy. Wydaje się, że poszczególne części malowideł 
powstały w pewnym oddaleniu czasowym, ponieważ w obrębie stanowiska można 
wyróżnić kilka paneli tematycznych.

Analizując wstępnie występujące na stanowisku przedstawienia malarskie, mo-
żemy zaobserwować, że w kilku przypadkach poszczególne obrazy wykonane białym 
pigmentem nakładają się na wyobrażenia w kolorze ciemnoczerwonym, co pozwala 
na wnioski odnośnie do następstwa czasowego powstawania poszczególnych partii 
malowideł (ryc. 2). Malowidła wykonane w odmiennych kolorach różnią się też pod 
względem stylistyki. Te wykonane w kolorze ciemnoczerwonym wykazują się więk-
szą dbałością o precyzyjne odwzorowanie wyglądu zwierzęcia – niekiedy wydaje się, 
że chodzi o konkretnego osobnika – z bardzo dokładnym zaznaczeniem jego cech 
anatomicznych. Pojawia się tu również scena polowania, która wydaje się być niejako 
domalowana do przedstawienia ukazującego stado wielbłądowatych. Na pozosta-
łych panelach widnieją wizerunki pojedynczych zwierząt, a także postaci ludzkich. 
Widoczna jest wyraźna dysproporcja w rozmiarze przedstawień zoomorficznych 
i antropomorficznych – wielbłądowate są okazałe i mają wiele szczegółów anato-
micznych, podczas gdy niewielkie postaci ludzkie ukazano bardzo schematycznie, 
jedynie za pomocą kilku linii. Fakt ten potwierdza wcześniejsze obserwacje, dokonane 
w obrębie badanych przez nas stanowisk jaskiniowych peruwiańskiego Ekstremum 
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Południowego. Wskazują one, że postacią centralną, to znaczy tą, której poświęcone 
są malowidła, jest zwierzę jako element otoczenia gwarantujący byt (dalsze przetrwa-
nie) danej społeczności.

Stanowisko Honda 2 jest płytką niszą o głębokości 2–3 metrów i długości około 
10 metrów. Położone jest około 10 metrów w dół strumienia od Honda 1. Występują-
ce tutaj przedstawienia malarskie, na skutek silniejszego oddziaływania warunków 
atmosferycznych, tzn. promieni słonecznych i wody wdzierającej się do płytkiej ni-
szy, uległy daleko idącemu zniszczeniu (ryc. 3). Fakt ten w większości przypadków 
uniemożliwia interpretację przedstawień, które wykonane są pigmentem w kolorze 
ciemnoczerwonym, nieróżniącym się od kolorystyki przedstawień z Honda 1. Jedynie 
w jednym miejscu zarejestrowano pozostałości niezdefiniowanego przedstawienia 
wykonanego pigmentem białym o cechach podobnych do sąsiedniej niszy.

Wśród przedstawień w kolorze ciemnoczerwonym można zaobserwować linie 
i amorficzne kształty o rozmazanych konturach, a także postać, być może uczest-
niczącą w pewnego rodzaju rytuale, którego elementem jest taniec, co jest często 
spotykanym motywem w sztuce naskalnej na terenie peruwiańskiego Extremo Sur.

Stanowisko Honda 3 jest niewielką niszą o szerokości około 6 metrów i głęboko-
ści do 3 metrów, znajdującą się pomiędzy obu wcześniej opisanymi stanowiskami. 
Jednakże jest ono usytuowane około 4 metrów ponad pozostałymi i dodatkowo jest 
chronione przez znajdujący się powyżej wlotu niszy duży nawis skalny.

Zarejestrowano tutaj zaledwie jeden panel pokryty malowidłami. Z uwagi na trud-
ny dostęp oraz fakt, że nisza jest dodatkowo osłonięta od działania słońca i wody, cała 
kompozycja utrzymana w ciemnoczerwonej kolorystyce zachowała się w doskonałym 

Ryc. 2. Honda 1. Nakładające się na siebie wyobrażenia stad wielbłądowatych w kolorze 
ciemnoczerwonym i białym
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stanie (ryc. 4). Ukazano tutaj trzy wielbłądowate (najprawdopodobniej guanako) 
z wbitymi w grzbiety oszczepami lub innego rodzaju bronią miotaną. Niewykluczo-
ne, że przedstawiona broń to specyficzne połączenie bolas i lassa, które – zarzucone 
– owijało się wokół szyi zwierzęcia i utrudniało mu ucieczkę. Świetnie widoczne 

Ryc. 3. Honda 2. Przedstawienia malarskie zniszczone na skutek oddziaływania warun-
ków atmosferycznych

Ryc. 4. Honda 3. Scena polowania na wielbłądowate
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jest tutaj zastosowanie perspektywy: wyobrażenia zwierząt, będących w oddaleniu, 
są dużo mniejsze niż te, znajdujące się na pierwszym planie. Podobnie jak w przypadku 
Honda 1, na analizowanym panelu wyobrażenia zwierząt są przedstawione w sposób 
niezwykle precyzyjny, z wyraźną znajomością anatomii.

QUEBRADA DE SORAPAMPA

Podczas rekonesansu w dolinie strumienia Sorapampa zbadano kilka jaskiń oraz nisz 
skalnych, jednakże nie zarejestrowano w ich obrębie materiału archeologicznego ani 
przedstawień malarskich. Dopiero na prawym zboczu Quebrada de Sorapampa została 
zlokalizowana dużych rozmiarów nisza, a właściwie płytka jaskinia, określana przez 
miejscową ludność mianem Escondido (z hiszp. ukryty), w której wnętrzu znajduje 
się bardzo bogaty i różnorodny wystrój malarski. Podobnie jak na stanowiskach 
w  Quebrada Honda podstawowym pigmentem był kolor czerwony. Występują również 
pojedyncze wyobrażenia w kolorach białym i ciemnożółtym.

Osią kompozycyjną znajdujących się tu malowideł jest niezwykle szczegółowo 
przedstawione z profilu wyobrażenie wielbłądowatego, prawdopodobnie guanako 
(ryc. 5). Malowidło wykonane jasnoczerwoną farbą uległo częściowemu zniszczeniu 
w partii głowy zwierzęcia, jednak jego tułów i tylne kończyny zachowały się w do-
skonałym stanie. Na lewym panelu, blisko narożnika, dostrzec można dość dużych 
rozmiarów, choć nieco ukryte, przedstawienie zwierzęcej głowy o nadzwyczaj dłu-
giej szyi i wydłużonym pysku, przywodzące na myśl raczej przedstawiciela rodziny 
koniowatych niż wielbłądowatych (ryc. 6). Zarówno w dolnej, jak i w górnej partii 

Ryc. 5. Quebrada de Sorapampa. Jedno z głównych przedstawień bardzo szczegółowo 
ukazujących guanako
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ściany centralnej dostrzec można schematyczne wyobrażenia kilkudziesięciu postaci 
ludzkich ustawionych w rzędach, z uniesionymi rękami (ryc. 7). Czerwone i żółte 
figury różnią się między sobą nieznacznie postawą, a także sposobem ułożenia rąk. 

Ryc. 6. Quebrada de Sorapampa. Zwierzę z rodziny wielbłądowatych o bardzo wydłu-
żonych proporcjach

Ryc. 7. Quebrada de Sorapampa. Przedstawienia antropo- i zoomorficzne o wyraźnie 
zróżnicowanej kolorystyce
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Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że jest to przedstawienie pew-
nego rodzaju rytuału, który, jak już wspomniano, był chętnie ukazywanym motywem 
w sztuce naskalnej społeczności zamieszkujących ten obszar. Uwagę zwraca również 
znajdujące się w grocie przedstawienie zoomorficzne, które kształtem wydaje się 
przypominać wiskaczę – andyjskiego gryzonia z rodziny szynszylowatych (ryc. 8). 
Na skraju prawej ściany, w lekkim zagłębieniu, dostrzec można nieco zniszczone, 
wykonane jasnoczerwoną farbą przedstawienie dwóch siedzących postaci. Są one 
ukazane bardzo szczegółowo i naturalistycznie, co pozwala przypuszczać, że powstały 
w późniejszym okresie niż pozostałe malowidła znajdujące się w tej niszy skalnej.

QUEBRADA CRUCERO

Stanowisko Pampa Chacra jest długą i relatywnie płytką niszą skalną, dodatkowo 
chronioną nawisem skalnym. Dotarcie do niej wymaga pokonania niezwykle strome-
go podejścia, około 180 metrów od dna doliny. Na całej długości ściany niszy można 
zaobserwować szereg przedstawień częstokroć zgrupowanych w panele tematyczne. 
Niejednokrotnie mamy tutaj do czynienia ze scenami narracyjnymi. Do wykonania 
poszczególnych przedstawień użyto głównie ciemnoczerwonego pigmentu, rzadziej 
spotyka się pigment biały, czarny lub ciemnożółty.

Zarejestrowane na badanym stanowisku przedstawienia malarskie w głównej mie-
rze dotyczą tematyki łowieckiej; wydaje się, że ukazano tutaj różnego rodzaju techniki 

Ryc. 8. Quebrada de Sorapampa. Przedstawienie zoomorficzne, kształtem przypomi-
nające wiskaczę
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polowań. Większość wyobrażeń jest zgrupowana w sceny narracyjne, przedstawia-
jące sam akt polowania i zabicia zwierzęcia, a także sceny, które ukazują schwytanie 
zwierzyny.

Jednym z najbardziej oryginalnych, a zarazem najczęściej powtarzających się 
przedstawień jest wyobrażenie zwierzęcia (wielbłądowatego) otoczonego półkolistą 
konstrukcją (ryc. 9). Prawdopodobnie jest to rodzaj matni, do której zaganiano zwierzę 
w trakcie polowania, lub pułapka, tzw. paść (Custred 1979). Sam kształt wydaje się 
przypominać tzw. kraal – rodzaj zagrody, w której w epoce kolonialnej, jak również 
w czasach współczesnych na obszarze Andów trzymane były zwierzęta domowe. 
Jednak analizując przedstawienia malarskie z niszy skalnej Pampa Chacra, odnosi się 
wrażenie, że ukazane wewnątrz tych półkolistych konstrukcji zwierzęta wydają się 
być raczej martwe lub ranne (ryc. 10). Niemniej jednak, sam fakt tworzenia zasadzek 
i budowania tego typu konstrukcji, do których zapędza się zwierzęta, bez względu czy 
zostały one natychmiast zabite, czy też nie, należy uznać za pierwszy krok w kierunku 
przełomowego momentu dla strefy Andów, jakim była domestykacja wielbłądowa-
tych (Pires-Ferreira et al. 1976). Podobne przedstawienia, na których wielbłądowate 
wydają się leżeć wewnątrz półkolistych konstrukcji, zarejestrowano na stanowisku 
Pulpintoqasa w departamencie Apurímac, które znajduje się około 100 km na północ 
od badanego obszaru. Interpretuje się je jako sceny polowania lub chwytania zwierząt 
przy użyciu pułapek w formie jam, celowo wykopanych w ziemi lub też naturalnych 
(Hosting 2011).

Ryc. 9. Pampa Chacra. Wyobrażenie wielbłądowatego, znajdującego się w półkolistej 
konstrukcji
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Na uwagę zasługują również sceny polowania, w których można dostrzec postaci 
ludzkie z oszczepami w rękach, biegnące w kierunku zwierząt (ryc. 11). Niekiedy wśród 
wyposażenia myśliwego pojawia się również miotacz oszczepów (atlatl). W innych 
scenach widać ugodzone oszczepami lub strzałkami zwierzęta broczące krwią, którą 

Ryc. 10. Pampa Chacra. Przedstawienia wielbłądowatych ugodzonych bronią miotaną, 
broczących krwią i martwych

Ryc. 11. Pampa Chacra. Scena polowania na wielbłądowate
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ukazano w postaci kilku czerwonych kropek (ryc. 10). Analogiczne przedstawienia 
odnotowano na stanowisku Pamparaqay w departamencie Apurímac (Hosting 2003a). 
Niektóre zwierzęta wydają się być przywiązane do niewielkich drzew lub schwytane 
za pomocą, wspomnianych już, specyficznych bolas, być może użytych w kombinacji 
z lassem, utrudniających dalszą ucieczkę (Custred 1979).

DYSKUSJA

Chcąc scharakteryzować przedstawienia malarstwa naskalnego, udokumentowane 
w zlewisku Río Atico na obszarze peruwiańskiego Ekstremum Południowego, na-
leży stwierdzić, że większość wyobrażeń znajdujących się w poszczególnych niszach 
skalnych wykazuje się bardzo zbliżonymi cechami zarówno w zakresie stylistyki, jak 
i tematyki oraz techniki malarskiej, włączając w to również kolorystykę. Wydaje się 
to świadczyć, że są one dziełem społeczności łowiecko-zbierackich, żyjących nie tylko 
w tym samym środowisku dolin górskich Andów, ale również w podobny sposób 
postrzegających otaczającą je rzeczywistość.

Wstępne analizy przeprowadzone na miejscu wskazują, że substancje barwiące 
użyte przez twórców malowideł są w głównej mierze pochodzenia mineralnego (pig-
menty). Występuje specyficzna dla strefy Andów gama kolorystyczna, reprezentowana 
przez kolor czarny, czerwony, żółty i biały.

Na poszczególnych malowidłach możemy dostrzec przedstawienia ludzi oraz 
zwierząt, jak również motywy geometryczne. Tematyka malowideł w większości, 
dotyczy scen polowań (niejednokrotnie mających charakter scen narracyjnych), w któ-
rych wyobrażenia zwierząt odgrywają rolę nadrzędną. Natomiast postacie ludzi, 
zarówno myśliwych, jak i szamanów(?), przedstawione są w sposób schematyczny, 
a ich drugorzędny charakter podkreśla też fakt, że są one nieproporcjonalnie mniejsze 
od zwierząt. Jednocześnie same zwierzęta zostały namalowane z niezwykłą dbało-
ścią o szczegóły anatomiczne, pozwalające stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia 
z dziko żyjącymi w Andach wielbłądowatymi: guanako, wikunia. Można więc wnio-
skować, że większość z tych malowideł należy do najstarszej fazy sztuki naskalnej 
strefy Andów Centralnych, tzw. fazy naturalistycznej, dla której charakterystyczne 
jest ukazywanie zwierząt właśnie z dbałością o szczegóły anatomiczne, podczas 
gdy postaci ludzkie przedstawia się bardzo schematycznie, jedynie za pomocą kilku 
linii (Guffroy 1999). W późniejszym okresie zauważalna jest zmiana – wyobrażenia 
postaci ludzkich nabierają większego dynamizmu, pojawia się więcej szczegółów ana-
tomicznych. Jednocześnie dostrzegalna jest diametralna zmiana stosunku człowieka 
do zwierzęcia (Dudognon, Sepúlveda 2013). Chęć zachowania zwierzęcia żywym jest 
pierwszym znakiem głębokiej przemiany, w której schwytanie wielbłądowatych jest 
częścią dalekosiężnego planu.

Najczęściej występującym tu typem wyobrażeń malarskich jest scena polowania 
chaco (Lumbreras 1977), gdzie niejednokrotnie możemy dostrzec uciekającą zwie-
rzynę, niekiedy z wbitymi w kark oszczepami lub strzałkami. Niekiedy pojawia się 
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również wyobrażenie caycu, systemu chwytania zwierząt w pułapki – przestrzenne 
konstrukcje przypominające zagrody (Custred 1979). Na żadnym z przedstawień nie 
występuje łuk, którego pojawienie się na obszarze Andów wiąże się z końcem okresu 
późnego lub początkiem okresu schyłkowego. Wydaje się, że w niektórych przypad-
kach może chodzić o wyobrażenia zasiek lub nawet zagród (kraalów), związanych 
z domestykacją wielbłądowatych, która była momentem przełomowym w gospodarce 
późnego odcinka epoki preceramicznej. Zakłada się, że nastąpiła ona najprawdopo-
dobniej około 4500 lat BP (Gallardo, Yacobaccio 2005).

Znaczną część przedstawień malarskich, które występują na andyjskich stanowi-
skach jaskiniowych, należy wiązać z okresem środkowym (6000–4200 BC), a po części 
również z okresem późnym (4200–2600 BC). Przemawiają za tym między innymi 
wyniki badań prowadzonych przez Roggera Ravinesa w niszy skalnej Toquepala 2 
(departament Tacna), znajdującej się obok jaskini Toquepala 1, z bogatym wystrojem 
malarskim (Muelle 1969, 1970; Ravines 1972). O ile w pierwszej z nich zachowały 
się wióry, odłupki oraz ostrza kamienne, a także wyroby kościane i plecionkarskie, 
o tyle w drugiej nie ma żadnych pozostałości charakterystycznych dla obozowiska. 
Może to wskazywać, że jaskinia Toquepala 1 pełniła funkcję obrzędowo-sakralną, 
a tematyka malowideł jest ewidentnie związana ze sferą obrzędowości łowieckiej.

Równie istotnym stanowiskiem ze sztuką naskalną jest położona w departamencie 
Arequipa na wysokości 4105 m n.p.m. grota Sumbay (SU-3), która została komplek-
sowo przebadana przez Máximo Neira Avendaño w 1968 r. (Neira Avendaño 1968). 
Zarejestrowano w niej około 500 figur zoomorficznych i antropomorficznych głównie 
w kolorze białym i kremowym, przedstawiających przede wszystkim wielbłądowate, 
ale również strusie czy pumy, a także postać interpretowaną jako szamana. Przyj-
muje się, że malowidła z jaskini Sumbay również są ściśle związane z obrzędowością 
łowiecką (Linares Málaga 2004).

Należy w tym miejscu podkreślić, że malowidła naskalne z omawianego regio-
nu wykazują duże podobieństwo do innych przykładów sztuki pradziejowej strefy 
Andów Centralnych. Wiele analogii pod względem technik malarskich, użytych 
substancji barwiących, a także samej tematyki możemy zaobserwować w przypadku 
wspomnianych jaskiń Toquepala, Sumbay, Pamparaqay i Pulpintoqasa, a także m.in. 
Pintasayoc w departamencie Arequipa (Jakubicka, Wołoszyn 2007), Macusani w de-
partamencie Puno (Hosting 2003b) oraz Incani, Vilacaurani i Tangani w północnym 
Chile (Sepúlveda et al. 2010; Dudognon, Sepúlveda 2013).

Sztuka naskalna zlewiska Río Atico nie tylko dowodzi, że polowanie było jedną 
z głównych aktywności mieszkańców tego regionu, ale też ukazuje szczegóły doty-
czące metod polowania i używanej broni, a być może nawet rytuałów związanych 
z obrzędowością łowiecką. Pokazuje również niezwykłą umiejętność obserwacji oraz 
wysokie poczucie estetyki ówczesnych artystów.
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