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PARK NARODOWY W HUASCARAN
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Religia:

Lima
republika
1 285 220 km² (4 razy większa od Polski,
19 miejsce na świecie)
ponad 29 milionów (lipiec 2008)
sol (PEN)
hiszpański, keczua, ajmara
rzymski katolicyzm

SZCZYT CUMBEMAYO W REJONIE CAJAMARCA

FLAGA PERU

HERB PERU

CORDILLERA BLANCA

Patronat honorowy: Ambasada Republiki Peru
Ambasada Republiki Peru w Polsce
ul. Starościńska 1 lok. 3, 02- 516 Warszawa
tel: 022 646 88 06/07, fax: 022 646 86 17
http://www.perupol.pl/
informacje dotyczące Peru
http://www.peru.info/
Strony internetowe muzeów w Peru:
Muzeum Złota w Limie
http://www.museoroperu.com.pe/gold.html
Muzeum Narodowe w Limie
http://museonacional.perucultural.org.pe/
Muzeum Narodowe w Sicán
http://sican.perucultural.org.pe/cult9.htm
Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w Cuzco
http://map.perucultural.org.pe/home_en.html
Muzeum Narodowe Kultury Peru
http://museodelacultura.perucultural.org.pe/
Muzeum w Pachacamac
http://pachacamac.perucultural.org.pe/
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Peru - to trzecie co do wielkości państwo Ameryki
Południowej i największy kraj andyjski.

Peru jest krajem o wielowiekowej historii.
W okresie prekolumbijskim na tym obszarze istniały wysoko
rozwinięte kultury indiańskie. Po zdobyciu Peru przez hiszpańskich konkwistadorów na czele z Franciszkiem Pizarrem,
utworzono tu największe i najbogatsze wicekrólestwo.
Imperium Inków pomimo zrywów powstańczych upadło
w 1530 roku. Dopiero w 1821 roku Peru proklamowało
niepodległość.
Peru graniczy:
Z
na północy z Ekwadorem i Kolumbią
Z
na wschodzie z Brazylią
Z
na południowym-wschodzie z Boliwią
Z
na południu z Chile
Z
od zachodu kraj opływają wody Oceanu Spokojnego

PERU
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Peru dzieli się na 3 krainy geograficzne o zróżnicowanym klimacie:

SIERRA - GÓRY
SIERRA zajmuje 30% powierzchni kraju.

Costa (wybrzeże)
Sierra (góry)
Selva (dżungla)

Na region andyjski składają się:
• wyższa Kordyliera Zachodnia, z pasmem Kordyliery Białej
ze szczytami powyżej 6000 m. n.p.m.
• niższa Kordyliera Wschodnia
• Puna - śródgórska wyżyna rozdzielająca pasma górskie

COSTA - WYBRZEŻE
COSTA zajmuje około 12% powierzchni kraju. Jest to teren o klimacie
suchym, miejscami o charakterze pustynnym i półpustynnym,
o rocznych opadach zaledwie 20-50 mm. Temperatury średnie:
15-17°C zimą i 19-21°C latem.

Najwyższym szczytem w Peru jest Hauscarán – 6 768 m. n.p.m.
Z pasma Kordyliery Czarnej wypływają źródła Amazonki: Huallaga,
Ukajali i Marañón.
BUDYNEK CALONGE W MIEŚCIE PORTOWYM TRUJILLO

HUASCARÁN - NAJWYŻSZA GÓRA W PERU

Najważniejszą arterią komunikacyjną jest Kolej Transandyjska.

Wzdłuż wybrzeża ciągnie się wąski pas nizinny o długości ponad
2645 km. Na wybrzeżu spotyka się charakterystyczną mgłę zwaną
garua, której występowanie jest związane z Prądem Peruwiańskim.

Największe miasto to położone na wysokości 2339 m. n.p.m.
u stóp czynnego wulkanu Misti - Arequipa. Inne ważne
miasto regionu to dawna stolica państwa Inków - Cuzco.

Nizinę nadmorską przecina kilkadziesiąt rzek, z których tylko
10 wpada do morza. Pozostałe są rzekami okresowymi lub giną
w piaskach pustyni.

uprawy
kukurydza, proso, kawa, kakao, herbata, ziemniaki,
krzew koki

Produkcja rolnicza w rejonie nadbrzeżnym przynosi ok. 50%
produkcji całego kraju.

hodowla
bydło, owce, alpaki i lamy
FOKI W REZERWACIE PARACAS

MIRAFLORES Z LOTU PTAKA

Płynący wzdłuż wybrzeży chłodny Prąd Peruwiański sprawia,
że połowy ryb morskich są bardzo obfite, a rybołówstwo jest jedną
z ważniejszych dziedzin peruwiańskiej gospodarki.
Miraflores – to jedna z najbardziej prestiżowych i zadbanych dzielnic
Limy. Można natknąć się w niej na wiele urokliwych ulic, restauracji
czy barów. Kosmopolitycznym centrum tego miejsca jest Larcomar,
tarasowe założenie oparte o klif, odgradzający dzielnicę od leżącego
kilkadziesiąt metrów niżej wybrzeża. Na terenie Larcomar znajduje
się kompleks kin, restauracji oraz barów i kawiarni wyraźnie
utrzymanych w europejskim stylu. Na zdjęciu widać ludzi
szybujących na spadochronach.
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Park Narodowy Huascarán leży na wysokogórskich
terenach obejmujących łańcuchy Cordillera Negra
i Cordillera Blanca w Andach Środkowych. Na obszarze
Parku znajduje się szczyt Nevado Huascarán. Park zajmuje
powierzchnię 3400 km². Został założony w 1975 roku.
W roku 1985 Park Narodowy Huascarán został wpisany
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pod względem gospodarczym w regionie Sierra największe
znaczenie ma przemysł wydobywczy oraz rolnictwo.

Costa jest zamieszkana przez większą część ludności Peru
(stolica Lima z przedmieściami liczy ponad 8 mln mieszkańców).

Ważne uprawy:
• bawełna długowłóknista
• trzcina cukrowa
• ryż

Niedźwiedź okularowy - zwany też andyjskim,
zamieszkuje górskie lasy Peru i krajów ościennych.

SALINA I AGUADA BLANCA

NIEDŹWIEDŹ

Alpaka – południowoamerykański trawożerny ssak
parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych. Hodowana dla wełny
i mięsa, przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejsza i z budowy
ciała bardziej podobna do owcy. Sierść alpaki wyróżnia się
jedwabistym połyskiem. Występują dwie rasy alpak - suri i huacaya,
różniące się okrywą włosową. Włosy suri dorastają do 50 cm
długości. Z wełny alpaki produkuje się koce, poncza oraz wysokiej
klasy odzież.
Lama i alpaka to jedyne większe zwierzęta udomowione w okresie
przedkolumbijskim na terenie Nowego Świata.
Park Narodowy Salina i Aguada Blanca – tu spotkać można
najszlachetniejszy gatunek wielbłąda amerykańskiego - vicunię.
Skalikurek andyjski - gatunek ptaka z rodziny bławatników,
występuje od pogórza do średnich partii Andów, od Wenezueli
do Boliwii. Zamieszkuje zalesione wąwozy, często w pobliżu rzek.

SKALIKUREK ANDYJSKI

ALPAKI
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WYSOKOGÓRSKIE RZEKI I JEZIORA
Cotahuasi - wąwóz rzeki Cotahuasi w regionie Arequipa, w Peru,
około 160 km na północ od miasta Arequipa. Przez niektórych
uznawany za najgłębszy kanion na Ziemi.
Wysokogórskie Jezioro Cullicocha znajduje się w Parku Narodowym
Huascarán. Leży na wysokości 4625 m n.p.m.
Jezioro Titicaca to drugie pod względem wielkości jezioro w Ameryce
Południowej, położone w północnej części zagłębienia Altiplano,
pomiędzy wschodnimi i zachodnimi pasmami Andów (obszar Andów
Środkowych) na terenie Peru i Boliwii. Jest to najwyżej położone
jezioro żeglowne dla dużych statków i zarazem największe jezioro
wysokogórskie na Ziemi.

DZIEWCZYNKA Z PLEMIENIA
SHIPIBO-CONIBO
WYSPA TAQUILE NA JEZIORZE TITICACA

Taquile – wyspa na jeziorze Titicaca - znajduje się po stronie
peruwiańskiej tego jeziora, około 45 km od przybrzeżnego miasta
Puno. Na wyspie o długości 5,5 i szerokości 1,6 km zamieszkuje stale
od 1700 do 2500 osób. Mieszkańcy, zwani Taquileños, używają
języka keczua. Taquile, w języku keczua zwana Intika, była
zamieszkana od czasów kultury Tiahuanaco. Od XIII w. należała
do Imperium Inków, a na wyspie zachowały się ruiny inkaskich
budowli. Wyspa była jednym z ostatnich miejsc na terenie obecnego
Peru opierających się hiszpańskiej kolonizacji.
Isla Flotante de Uros (pływające wyspy Indian Uros) - na jeziorze
Titicaca znajduje się kilka naturalnych wysp (Amantani, Taquile,
Suriqui, Wyspa Słońca (Isla del Sol) oraz ponad 40 niewielkich
sztucznych wysepek pływających, z których część jest zamieszkana
przez Indian Uro. Islas Flotantes wykonane są w całości z trawy.
Indianie Uros rozpoczęli budowę pływających wysp, aby schronić się
przed dominacją Inków. Podłoże budowane jest nadal z warstw
trzciny, którą również wykorzystuje się przy budowie domów i łodzi
oraz wytwarzaniu ozdób. Podstawą wyżywienia Indian Uros są ryby.

KOLIBER POPELAIRIA LANGSDORFFI

SELVA – DŻUNGLA
SELVA znajduje się we wschodniej części Peru i zajmuje 60%
powierzchni kraju. Jest to region o klimacie gorącym i wilgotnym.
Dominującą cześć terenu zajmuje wilgotny las równikowy.
Selva chociaż zajmuje 2/3 powierzchni jest zamieszkiwana jedynie
przez kilkanaście procent ludności.
Koliber kolcosterek czarnobrzuchy – maleńki ptak wymagający
wysokiej temperatury i całorocznego dostępu do kwiatów.
Czaple białe w rezerwacie Pacaya – Samiria w Amazonii.

REZERWAT PRZYRODY MANU

Park Narodowy Manu - znajduje się w Peru w Kordylierze
Wschodniej na pograniczu Andów Północnych i Amazonii, chroni
krajobraz górskiego lasu mglistego i lasu równikowego. Powierzchnia
parku wynosi 15 328 km². Jeden z najbogatszych pod względem
przyrodniczym rejonów Nowego Świata. Rezerwat biosfery pod
ochroną UNESCO, od 1987 roku wchodzący w skład listy światowego
dziedzictwa.
Jaguar - ssak drapieżny z rodziny kotowatych. Jest największym
kotem Ameryki. Trzeci największy kot po tygrysie i lwie, największy
i najpotężniejszy kot półkuli zachodniej. Mimo, że nie jest
największym kotowatym, jaguar posiada najmocniejszą strukturę
szczęk ze wszystkich kotowatych i drugą najpotężniejszą lądowego
ssaka.

POTOMKOWIE INDIAN UROS NA DRYFUJĄCEJ WYSPIE NA JEZIORZE TITICACA
WYSOKOGÓRSKIE JEZIORO CULLICOCHA

CZAPLE W REZERWACIE PACAYA SAMIRA

JAGUAR

WĄWÓZ JOCHA W REJONIE COTAHUASI
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INKOWIE I ICH PRZODKOWIE
Środkowa część Andów w odniesieniu do starożytności kojarzy się
głównie z Inkami, którzy od początku XV wieku prowadzili
intensywne podboje, w rezultacie których większość zachodniej
części kontynentu południowoamerykańskiego znalazła się w ich
rękach. Swoim imperium Inkowie zarządzali stosując pomysłowe
metody gospodarcze, ideologiczne, a także brutalne represje,
m.in. przesiedlenia. Należy jednak mieć świadomość, że imperium
Inków to tylko ukoronowanie rozwoju cywilizacyjnego, trwającego
na terenie Peru, Boliwii i Chile przez tysiące lat. Rozwój ten
rozpoczął się na wielką skalę w trzecim tysiącleciu p.n.e., kiedy
powstały wielkie centra religijne (i być może polityczne) składające
się z monumentalnych budowli, i trwał nieprzerwanie do przybycia
Hiszpanów.

RUINY CHAVIN

Archeolodzy dzielą zachodnią część Ameryki Południowej na strefy
kulturowe, pokrywające się ze strefami geograficznymi – wybrzeże,
góry, dżungla amazońska. Wybrzeże to teren na ogół pustynny,
ludzie zamieszkiwali więc doliny rzek i ich ujścia.
W strefie górskiej również zamieszkiwano doliny, choć czasem też
zbocza, a nawet szczyty gór. Zamieszkiwano również położony
na wysokości ponad 4 tys. metrów n.p.m. płaskowyż Altiplano.
Taki wzorzec osadnictwa prowadził często do izolacji różnych kultur
archeologicznych od siebie, nierzadko jednak utrzymywały one
kontakty poprzez pielgrzymowanie do świętych miejsc i wymianę
luksusowych dóbr.
Rekonstrukcja wydarzeń i kultur istniejących w czasach przed
podbojem inkaskim jest znacznie utrudniona, jako że do momentu
przybycia najeźdźców z Europy nie znano pisma. Wszystkie niemal
informacje o życiu ludzi w czasach preinkaskich zawdzięczamy
wykopaliskom archeologicznym, które dostarczają wielu informacji
o kulturze materialnej i czasem też religii, jednak nie wiemy nic
o konkretnych osobach, zdarzeniach i historii społeczeństw, których
pozostałości badamy. Informacje o Inkach i ich dziejach znajdujemy
we wczesnych źródłach kolonialnych – kronikach, aktach prawnych
i opisach tzw. „wykorzeniania bałwochwalstwa” (czyli niszczenia
przez katolickich duchownych „pogańskich” miejsc kultu). Można
również wyczytać w nich pewne informacje dotyczące czasów przed
Inkami. Źródła te należy jednak traktować z ostrożnością, jako że
najeźdźcy z Europy nie rozumieli zwyczajów i kultury podbitych

CERAMIKA NAZCA

PIRAMIDY W TUCUME

TIAHUANACO

CHIMU

ludów, a także odmiennych zupełnie od europejskiego rozumienia
układów politycznych i religijnych. Europejczyków zresztą daleko
bardziej niż kultura i historia interesowały legendarne skarby oraz
skuteczne wykorzenienie „pogańskich” wierzeń, niszczyli więc całe
miasta i sanktuaria w poszukiwaniu złota i owych „diabelskich”
kultów. Ponadto, Inkowie przekazywali przybyszom swoją wersję
historii, w której przedstawiali się jako niosący cywilizację, zaś
wszystkie ludy poza nimi jako tkwiące głęboko w barbarzyństwie
i praktykujące ludożerstwo, od czego uwalniali ich idący z „misją
cywilizacyjną” Inkowie. Taki pogląd trwał, niestety, aż do połowy XX
wieku, kiedy to zaczęto prowadzić liczne badania archeologiczne,
które pokazały zupełnie inny obraz prehistorii andyjskiej. Fotografie
przedstawione w części archeologicznej pokazują, jak wielki jest
dorobek przedinkaskich kultur andyjskich. Pomimo braku pisma
czy uniwersytetów konstruowano ogromne, monumentalne
budowle, wykonywano z dużym powodzeniem tak niebezpieczne
zabiegi jak trepanacje czaszki i amputacje kończyn, tworzono
prawdziwe dzieła sztuki w postaci naczyń, tekstyliów i przedmiotów
metalowych. Większość miejsc ukazanych na zdjęciach pełniła
funkcje zarówno użytkowe, jak i religijne. Wynika to z faktu,
że w życiu prekolumbijskich Indian religia odgrywała główną rolę.
Opierała się ona o kult przodków, czczenie bogów przejawiających
się w siłach natury oraz rozbudowanych wierzeniach w życie
pozagrobowe. Szanowano przyrodę wierząc, że żyje ona własnym
życiem. Rytuały związane ze składaniem ludzi w ofierze nie były
przykładem barbarzyństwa lecz głębokiej wiary w życiodajną moc
krwi, która przelana na ziemię dawać miała urodzaj. Starożytni
mieszkańcy Andów unikali okrucieństwa i zbędnego zabijania.
Pieniądz monetarny nie istniał, najwyższym dobrem była praca,
która też często bywała zapłatą. Nie istniał wolny rynek, handel
podlegał religijnym nakazom i nie odgrywał dużego znaczenia –
samowystarczalność społeczeństw żyjących często w izolacji
od siebie sprawiała, że nie był on konieczny na płaszczyźnie życia
codziennego, ograniczając się do wymiany dóbr luksusowych
i kultowych.
Świat ten uległ znacznym zmianom pod rządami Inków. Jego kres
nastąpił w ciągu kilkudziesięciu lat po podboju hiszpańskim, który
zakończył się do polowy XVI wieku. Przez następne sto lat około
80% rdzennych mieszkańców zmarło wskutek chorób i niewolniczej
pracy na rzecz nowych panów. Kultura religijna została zniszczona
przez Inkwizycję, która niszczyła mumie przodków uznawszy je
za demony i bezlitośnie tępiła wszelkie kulty. W ten sposób nastąpił
kres rozwoju niezwykłych cywilizacji andyjskich.

LANZON Z CHAVIN – KAMIEN W KSZTAŁCIE LANCY
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KULTURA CHAVIN
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Grobowiec w Sipán W 1987 roku grupa peruwiańskich archeologów
pod przywództwem Waltera Alvy odkryła grobowiec królewski,
należący do kultury Mochica, która rozwijała się w dolinach
zlokalizowanych na północnym wybrzeżu Peru od ok. I do VII wieku
n.e. W czasie swojej największej świetności Mochicas stworzyli
prawdopodobnie kilka państw, które współpracowały i rywalizowały
ze sobą.
Makieta przedstawia Pana Sipán za życia (postać po prawej
stronie).
W dłoni trzyma nóż-berło z trzonkiem w kształcie piramidy,
na której bokach przedstawione są sceny torturowania jeńców.
Przy pasie widać dwie złote ozdoby przedstawiające boga Aj-Ajpeca,
który trzyma w jednej ręce nóż, w drugiej uciętą głowę. Na szyi
zawieszonych jest kilka rzędów złotych naszyjników, z których
najważniejszy składa się z dwudziestu segmentów w kształcie
orzeszków ziemnych. Na twarzy władcy widzimy półksiężycowatą
ozdobę – tumi. Tą nazwą określa się również półksiężycowaty nóż,
mający prawdopodobnie duże znaczenie religijne i polityczne (jako
symbol władzy), a także ozdoby o tym kształcie. Tumi widać także
na głowie władcy – w tym przypadku stanowi ono emblemat władzy
(tak jak w tradycji europejskiej korona). Za tym przedmiotem
znajduje się pióropusz z piór ptaków egzotycznych. Po obu stronach
głowy widzimy orejas – tarczowate zawieszki pełniące funkcję
kolczyków. Na każdym z nich przedstawiono postać trzymającą
maczugę-berło i tarczę, posiadającą ozdoby podobne do noszonych
przez Pana Sipán.
Fragment murów największego prekolumbijskiego miasta
andyjskiego - Chan Chan, położonego w dolinie Moche na północnym wybrzeżu Peru. Miasto to powstało pomiędzy IX a XI w. n.e.
i było stolicą królestwa Chimor ( kultura Chimu), rozwijającego się
na północnym wybrzeżu od ok. VIII w. do ok. 1470 r., kiedy zostało
podbite przez Inków. Królestwo to w ciągu kilku wieków stworzyło
największe po państwie Inków imperium prekolumbijskie na terenie
Andów, zaś jego władcy prowadzili wojny i podboje praktycznie do
samego momentu podboju inkaskiego.

GROBOWIEC W SIPÁN

Tereny, na których mieszkali ludzie z tej kultury stanowią
nieprzyjazną, bardzo wietrzną pustynię, która poprzecinana jest
okresowo płynącymi rzekami. Naskeńczycy stworzyli min. geoglify,
czyli olbrzymie, sięgające kilkudziesięciu metrów długości, widoczne
z okolicznych wzgórz lub z powietrza przedstawienia zwierząt, ludzi
i przedmiotów. Większość z nich znajduje się na terenie Pampy,
pustynnej równiny poprzecinanej wysokimi wzgórzami. Pampa
pokryta jest szarymi kamieniami, które usuwano w określonych
konfiguracjach odsłaniając leżące pod kamieniami jaśniejsze
podłoże i tworząc wyraźne linie, z których składają się całe figury.
Usunięte kamienie układano wzdłuż odsłoniętych miejsc uzyskując
ciemne marginesy idące wzdłuż jasnych linii; sprawia to, że figury
są widoczne z powietrza oraz z okolicznych wzgórz.
Tekst: archeolog Łukasz Majchrzak

GEOGLIF PRZEDSTAWIAJĄCY PAJĄKA

Geoglif przedstawiający pająka, kultura Nasca. Kultura ta rozwijała
się na południowym wybrzeżu Peru od ok. I. do ok. VII w. n.e.
RUINY CHAN CHAN

PAN Z SIPÁN
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Kuelap, fragment muru cytadeli. Osada-cytadela położona jest
na wysokości 3000 m n.p.m. na szczycie wysokiej góry. Zajmuje
powierzchnię 6 ha i otoczona jest potężnymi murami, przypominając
swoim wyglądem europejski średniowieczny zamek. Konstrukcja
murów oparta jest o system ścian zbudowanych z ciętego kamienia,
tworzących przestrzeń wypełnioną gruzem i zaprawą. Cytadela
składa się z dwóch platform. Na terenie niższej znajduje się 420
domostw, na terenie wyższej prawie 200 kolejnych. W obrębie osady
odkryto liczne ślady spalenizny sugerujące, że mieszkańcy Kuelap
opuszczając twierdzę spalili domostwa lub została ona zdobyta
i zniszczona.
Kuelap, typowy dom. Domostwa Chachapoya zachowane i zrekonstruowane w Kuelap zapewniają interesujący wgląd w życie codzienne mieszkańców tak tego stanowiska, jak i wielu innych. Domy były
okrągłe, budowano je z kamienia na wysokich, również okrągłych
bazach, do których dostawiano schody lub rampy. Często rampy
i zewnętrzne ściany domów były zdobione mozaikami przedstawiającymi figury geometryczne i postacie ludzkie. Wokół domów,
na poziomie mieszkalnym dobudowywano wąskie chodniki,
zabezpieczające podstawę przez deszczem. Nad domem górował
spiczasty dach kryty słomą. Domy często były budowane w rzędach
lub wokół wspólnych dziedzińców.
Ventanillas de Combayo. Grobowce wykute w skale przez ludność
kultury Cajamarca; stanowisko znajduje się ok. 8 kilometrów
na północ od współczesnego miasta Cajamarca. Kultura ta,
w różnych wariantach, rozwijała się na terenie gór północnego Peru
od ok. 200 r. n.e. aż do podboju przez Inków w połowie XV wieku.
Znana jest przede wszystkim ze wspaniale zdobionej ceramiki
o bardzo wysokiej jakości wykonania. Skalne grobowce nazywane
„ventanillas” (okna) stanowią wyjątkowy przykład chowania
zmarłych w wydrążonych w skale wnękach wyglądających jak okna.
Niektórzy archeolodzy sądzą, że dość regularne ułożenie grobowców
na kilku poziomach może odzwierciedlać strukturę społeczną
ludności należącej do kultury Cajamarca.

RUINY KUELAP
RUINY SILLUSTANY W REJONIE PUNO

sanktuarium Tiwanaku, jednak jego rozkwit nastąpił po jego upadku
ok. 1100 r. n.e. Na stanowisku są pozostałości po osadnictwie,
jednak zasłynęło ono przede wszystkim jako miejsce gdzie, w naziemnych grobowcach, swoich zmarłych grzebali ludzie należący
do grupy etnicznej Aymara, zamieszkujący te tereny. Ok. roku 1450
zostali oni podbici przez Inków, jednak Sillustani wciąż służyło jako
cmentarzysko i sanktuarium.
W czasach kolonialnych było ono znane jako jedno z największych
naziemnych cmentarzysk w Andach.
Tekst: archeolog Łukasz Majchrzak

OKIENKA Z COMBAYO
TWIERDZA KUELAP

Chulpa, Sillustani Puno. Sillustani położone jest na terenie Boliwii,
na zachód od jeziora Titicaca, w pobliżu jeziora Umayo. Stanowisko
to funkcjonowało prawdopodobnie już za czasów istnienia
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MACHU PICCHU
Machu Picchu, odkryte w 1911 roku przez podróżnika Hirama
Binghama szybko zostało okrzyknięte „zaginionym miastem
Inków”. Na wrażenia odkrywcy z pewnością wpłynął doskonały stan
zachowania architektury oraz położenie tego miejsca, wyrastającego
pozornie ze zbocza góry, na której jest umiejscowione. Pomimo tej
legendy, stanowisko jeszcze przez kilkadziesiąt lat pozostawało
względnie nieznane i było odwiedzane przez niewielką liczbę
turystów. W II połowie XX wieku sytuacja się zmieniła – rządy
peruwiańskie zaczęły dostrzegać możliwości związane z wyeksponowaniem stanowiska dla zwiedzających, zaś Machu Picchu szybko
urosło do rangi symbolu Peru i Inków.

Przebywając w Machu Picchu
władca pokazywał swoją
boskość, jedność z bóstwami
natury oraz niezależność od
otaczającego świata.
Tekst: archeolog Łukasz
Majchrzak

MACHU PICCHU, CUSCO

Ponczo Inków
„Zaginione miasto Inków” wcale nie było miastem, nie było też
oczywiście zaginione, przynajmniej dla społeczności żyjących w jego
okolicy. Miejsce to, zbudowane przez Pachacutiego Inkę – jednego
z najważniejszych i najpotężniejszych władców inkaskich, było
jedną z jego królewskich posiadłości, w których władca odpoczywał
od trudów rządzenia imperium. Budynki znajdujące się w tym
miejscu noszą typowe cechy architektury inkaskiej – trapezoidalne
wejścia oraz małą ilość niewielkich okien. Pomieszczenia wewnątrz
domów często nie były połączone ze sobą – do każdego prowadziło
oddzielne wejście. Wskutek małej ilości drewna budowano
z kamienia, jedynie dachy dłuższych budynków posiadały
konstrukcje drewniane. Dachy mniejszych domostw kryto słomą.
Patrząc na Machu Picchu nie sposób nie zauważyć, że jest ono
niejako wbudowane w zbocze góry. Był to celowy zabieg.
W starożytnych Andach uważano, że rzeki, szczyty gór lub niecodzienne formy geologiczne posiadają wielką moc i są miejscami
świętymi, huacas. Wkomponowanie w zbocze góry nadawało Machu
Picchu święty wymiar – było ono częścią huaca. Przebywając tam,
Pachacuti podkreślał swoją boskość i fizyczną oraz duchową bliskość
z naturalnymi bóstwami tego miejsca.

Wyroby tkackie Inków
charakteryzują się
geometrycznymi dekoracjami
złożonymi ze skośnych,
krzyżujących się linii.
Typowymi wyrobami są
wykonywane metodą gobelinów
poncza, rodzaj wierzchniego
okrycia wykonanego
z prostokątnego kawałka
wełnianej tkaniny z otworem
na głowę pośrodku.

Rezydencja posiadała wszystkie elementy potrzebne do samodzielnego funkcjonowania. Woda była dostarczana za pomocą
kamiennych kanałów ze źródeł wysokogórskich. Wokół osiedla
znajdują się liczne terasy, na których umieszczono pola. Dzięki
badaniom archeologicznym wiemy, jak je konstruowano. Najpierw
budowano kamienną ścianę, która utrzymywała wszystko, co leżało
między nią a zboczem góry. Następnie nanoszono warstwę cienkiego
piachu i żwiru, na którą kładziono od 50 cm do 1,5 m żyznej ziemi
pobranej z dna dolin. Tak sztucznie utworzone pola korzystały ze
wspomnianych kamiennych kanałów doprowadzających wodę
i służyły do uprawy kukurydzy.

PONCZO
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CERAMIKA INKASKA

CERAMIKA INKASKA
- ZDOBIONA MOTYWAMI
ZOOMORFICZNYMI
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MACHU PICCHU, CUSCO

SACSAYWAMAN W CUSCO

RUINY CHOQUEQUIRAO W CUSCO

INTI RAYMI – ŚWIĘTO SŁOŃCA
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KUKURYDZA

ZIEMNIAKI

PISCO

Cebiche – surowa ryba pokrojona
w kostkę, zalana sokiem z limonki,
obficie przyprawiona ostrą, pikantną
papryką. Jako dodatek łagodzący
ostrość tego dania polecany jest słodki
ziemniak (camote) oraz gotowana
kukurydza.
Cuy – pieczona świnka morska
Causa Rellena – pikantny kurczak
Aji de Gallina – potrawa z kurczaka
Papa a la Huancaina – ziemniaki
a la huancaina

Produkty lokalne - fotografia przedstawia najważniejsze rośliny
jadalne uprawiane i zbierane na terenie Andów, znane już
starożytnym, m.in. fasola, avocado, kilka gatunków kukurydzy,
ziemniaków czy papryki, orzeszki ziemne i ziarna różnych zbóż.
Niektóre z tych roślin były nieznane w Europie przed podbojem
hiszpańskim, m.in. ziemniaki, chili czy kukurydza.
La papa albo patata czyli ziemniaki. Są to jedne z najstarszych
roślin uprawianych na terenie Andów. Pierwsze ślady celowej uprawy
pochodzą sprzed ponad 3000 p.n.e. Jako roślina objętościowa
stanowiły jedną z podstaw wyżywienia. Istnieje wiele gatunków
ziemniaków, w tym tylko niektóre są słone. Ziemniak jest do dziś
symbolem dostatku.

Popularne napoje
Pisco - wódka z winogron
Chicha* Morada – napój z wysuszonej
fioletowej kukurydzy, gotowanej
w dużej ilości wody. Po ugotowaniu
przyprawianej sokiem z limonki
i cukrem.
Chicha* de Jora - sfermentowana
kukurydza, czyli piwo kukurydziane

Maíz czyli kukurydza, w starożytnych kulturach andyjskich roślina
ta miała wielkie znaczenie ceremonialne. Wyrabiano z niej
(i wyrabia się do dziś) alkohol zwany chicha, który pito w czasie
świąt religijnych oraz festynów. Stanowiła również ważny element
diety na terenie całych Andów.
Chupe de camarones czyli zupa z krewetek

*Chicha - rodzaj napoju alkoholowego
wyrabianego przez Indian z rejonu Andów,
który istniał już w czasach imperium Inków.

PRODUKTY LOKALNE

CHUPE DE CAMARONES
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CEBICHE
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KATEDRA W LIMIE

KOŚCIÓŁ TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO W MIEŚCIE AREQUIPA

PARK NARODOWY W HUASCARAN

KOŚCIOŁ ŚW. KATARZYNY W MIEŚCIE AREQUIPA

CUZCO I AREQUIPA

WSPÓŁCZESNE PERU
LIMA
PAŁAC OSAMBELA W LIMIE
PAŁAC TORRE-TAGLE W LIMIE

Lima – największe miasto, a zarazem stolica
Peru, zwane Miastem Królów, leżące nad
rzeką Rímac.
Założona została w 1535 roku przez
Franciszka Pizarra.
Zespół urbanistyczny starego miasta został
w 1988 roku wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

Arequipa – drugie co do wielkości miasto Peru, położone na
wysokości 2325 m n.p.m. w otoczeniu gór Cordillera Volcanica.
Arequipa założona została 15 sierpnia 1540 roku przez
konkwistadorów, zwana jest również Białym Miastem ze względu
na kolor budynków z białego wulkanicznego tufu.
Cuzco – starożytna stolica Inków,
FLAGA CUZCO
miasto położone w południowej
i INKÓW
części Peru na wysokości 3326 m n.p.m.
Założone przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca w XII wieku.
Z czasów inkaskich zachowały się pozostałości zabudowań. Obecnie
stolica regionu Cuzco.
KOŚCIÓŁ TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO W CUSCO

KOŚCIÓŁ ŚW. FRANCISZKA W LIMIE
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KATEDRA W CUSCO

MIASTO AREQUIPA
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FIESTA KU CZCI MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ

Fiesta ku czci Matki Boskiej Gromnicznej – obchodzona 2 lutego.
Barwne święto na obszarze wyżyn, zwłaszcza w rejonie Puno.
La danza de las Tijeras – Taniec Nożyczek narodził się w regionie
Ayacucho w wyniku mieszania się lokalnej kultury z tradycją
katolicką.

PROCESJA EL SEÑOR DE LOS MILAGROS W LIMIE

JEŹDŹCY

Procesja El Señor de los Milagros w Limie – 18 października
obchodzone jest Święto Pana Cudów. W tym dniu na ulicach Limy
można zobaczyć wielkie procesje religijne.
Fiesta w mieście Paucartambo – obchodzona jest 16 czerwca ku czci
patronki miasta – Dziewicy Karmen. Obchody święta trwają trzy dni,
podczas których na ulice miasta wychodzą tancerze odziani
w tradycyjne maski i kostiumy. Procesjom zawsze towarzyszą
dźwięki muzyki oraz taniec.

RĘKODZIEŁO Z REJONU OLAVE
CZAROWNIK-WRÓŻBITA

TWARZE
PERU

RĘKODZIEŁO Z REJONU PIURA

TANIEC NOŻYCZEK
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FIESTA W MIEŚCIE PAUCARTAMBO

KOBIETA I DZIEWCZYNKA Z PLEMIENIA COLLAGUAS
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RELACJA Z PROJEKTU

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

WYSTAWA ETNOGRAFICZNA

„NARODZINY. TANIEC ZŁOTEJ MASKI”

WYSTAWA ETNOGRAFICZNA
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PROCESJA EL SEÑOR DE LOS MILAGROS W LIMIE

WARSZTATY PLASTYCZNE

WARSZTATY PLASTYCZNE

Publikacja - Tom VII Edukacyjnych Zeszytów
Muzealnych „Peru – kraina nie tylko Inków”

lekcje muzealne
i warsztaty

IntiInca
projekt edukacyjny realizowany
w Muzeum Miejskim w Żorach
23.IV-30.VI.2009

„Tajemnice
starożytnego Peru”
– wykład archeologa
Łukasza Majchrzaka

wykłady i spotkania
z ciekawymi ludźmi

KONCERT

„W świecie Inków” – lekcja muzealna prowadzona przez etnologa
Anitą Czerner
“Los ritmos…” – warsztaty muzyczno-językowe prowadzone przez muzyka
kolumbijskiego Ediego Sancheza
„Malowane tykwy” oraz „Uncu – inkaski skarb z tkaniny” – warsztaty plastyczne
prowadzone przez pedagoga plastycznego Anię Bodzek-Sikorę
„ Inkaskie skarby” – warsztaty archeologiczne prowadzone przez archeologa
Łukasza Majchrzaka
„Historia zapisana w glinie” – warsztaty z gliną prowadzone przez etnologa
Kornelię Machurę
„Królestwo Złotych Łez” – warsztaty historyczne prowadzone przez historyka
Katarzynę Podymę

wystawy

„W świecie Inków” - wystawa etnograficzna.
Zbiory wypożyczono z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
“Peru. Magia i różnorodność” – wystawa fotograficzna.
Zdjęcia pochodzą z Agencji Promocji Peru PROMPERU i udostępnione
zostały przez Ambasadę Peru w Polsce

koncert
i inne prezentacje
artystyczne

„Narodziny. Taniec złotej Maski” w wykonaniu Jadwigi Możdżer
Koncert zespołu SON VOCAL w wykonaniu Ediego Sancheza, Omniris
Casuso Toledo, Ariela Silva Valdeza

WYKŁAD ARCHEOLOGA
ŁUKASZA MAJCHRZAKA

WYSTAWA ETNOGRAFICZNA

WARSZTATY
MUZYCZNO-JĘZYKOWE

WARSZTATY MUZYCZNO-JĘZYKOWE
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SŁOWNICZEK

POLACY W PERU
Edward Habich (1835-1909) inżynier, matematyk, założyciel
pierwszej wyższej uczelni inżynierskiej w Limie.

KANION COLCA

Jan Kalinowski (1860-1941) przyrodnik, badacz i podróżnik, zajmował
sie zbieraniem niezwykłych okazów dla muzeum polskiego i
peruwiańskiego. Wprowadził nomenklaturę i sklasyfikował ptactwo
i motyle dżungli peruwiańskiej.
Ernest Malinowski (1818-1899) inżynier, współtwórca Kolei
Transandyjskiej, zaprojektował najwyżej położoną linię kolejową
na świecie do 2005 r. (odcinek Callao-Oroya).
Ryszard Jaxa Machałowski (1887-1972) architekt.
Ojciec Edmund Szeliga przybył do Peru na misję w 1930r. Założył w
Limie Instytut Medycyny Andyjskiej.

Canion Colca - najgłębszy wąwóz na świecie, 3200m głębokości,
położony w departamencie Arequipa.Pierwszymi osobami, które
przepłynęły najgłębszy Kanion rzeki Colca są Polacy.
W 1979 roku grupa 11 studentów rozpoczęła przygotowania do
wyprawy CANOANDES ’79.
Po 11 dniach spływu kanionem 28 maja 1981 roku Jacek Bogucki,
Zbigniew Bzdak, Piotr Chmieliński, Jerzy Majcherczyk i Andrzej
Piętowski zakończyli wyprawę.

Ojciec Zbigniew Strzałkowski i Ojciec Michał Tomaszek w 1991r.
zostali porwani i następnie zamordowani przez działaczy
Świetlistego Szlaku.
Mariusz Ziółkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
założyciel i kierownik Andyjskiej Misji Archeologicznej UW.
Jacek Pałkiewicz, reporter, eksplorator i dziennikarz, który
zlokalizował źródło Amazonki.
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SPŁYW KAJAKOWY NA RZECE COLCA

Hiszpański

Keczua

Polski

Hiszpański

Keczua

Polski

abuela
abuelo
agradable
alumno
amar
amigo
aprender
árbol
ave
ayudar
bailar
cantar
cara
cielo
compañero
cultura
chica
chico
danza
desayuno
día
difícil
escuela
extranjero
fácil
felicidad
fiesta
frío
fruta
fuego
hablar
hacer
hasta mañana
hambre
hoy
hora

Hatucha, mamaku
Apucha, machula
Sumaq, mach'i
Yachaq
Waylluy
Reqsisqa
Yachay
Mallki
Wallpa
Yanapay
Tusuy
Takiy
Uya
Hanaq pacha
Masi
Yachaytarpu
Sipas
Wayna
Tusu
Unu q'oñi
P.'unchay
Sasa
Yachay wasi
Mitma
Atiylla, atinalla
Kusisami, kusi kay
Raymi
Khutu
Añawi
Nina
Rimay
Ruway, ruray
paqarinkama
Yarqay
Kunan
Pacha

babcia
dziadek
miły, przyjemny
uczeń
kochać
przyjaciel, kolega
(na)uczyć się
drzewo
ptak
pomagać
tańczyć
śpiewać
twarz
niebo
towarzysz
kultura
dziewczyna
chłopak
taniec
śniadanie
dzień
trudny
szkoła
obcokrajowiec
łatwy
szczęście
impreza
zimno
owoc
ogień
mówić
robić
do jutra
głód
dziś
godzina

invitar
ir
isla
jardín
joven
juego
jugar
lago
leer
luego
luna
luz
llamar
lluvia
madre
maestro
mano
mañana
mar
mariposa
más
mes
mesa
montaña
nieve
niño
niña
no
no hay
no sé
para
para qué?
por qué?
princesa
qué bonito!
qué calor!

Mink'ay
Riy
wat'a
Muya
Sipas
Puklla
Pukllay
Qocha
Qelqarimay
Hinaspaga
Killa
K'ancha
Waqya
Para
Mama
Yachacheqe
Maki
Paqarin
Mamaqocha
Pillpintu
Aswan
Killa
Hanp'ara
Orqo
Rit'i
Erqe
warma
Mana
manan kanchu
manan yachanichu
paq
Imapaq?
Imarayku?
ñust'a
Ananaw!
Akhakaw!

zapraszać
iść
wyspa
ogród
młody
gra, zabawa
grać, bawić się
jezioro
czytać
potem
księżyc
światło
nazywać
deszcz
matka
nauczyciel
ręka
jutro
może
motyl
więcej
miesiąc
stół
góra
śnieg
chłopiec
dziewczynka
nie
nie ma
nie wiem
dla
po co?
dlaczego?
księzniczka
jaki ładny!
jak gorąco!
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