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Wstęp

Przypadające w 2009 roku stulecie ruchu La Reforma Universitaria w Cusco1 uznałam 
za dobry pretekst, by prześledzić rozwój i ewolucję ruchu cusqueñismo, zainicjowane-
go w 1909 roku przez środowisko akademickie Uniwersytetu Narodowego San Antonio 
Abad w Cusco (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC). 
Prawdopodobnie pierwszym, który użył określenia cusqueñismo, był polityk cuskeń-
ski, przedstawiciel tzw. Pokolenia 1909 José Ángel Escalante. W artykule opubliko-
wanym w czasopiśmie „Mundial” w 1928 roku odwoływał się do strajku studentów 
w Cusco i fenomenu Reformy Uniwersyteckiej – wydarzeń, które w początkach XX 
wieku wywołały skandal na terenie miasta, ale też stały się początkiem rewolucyjnych 
przemian społecznych, kulturowych i światopoglądowych na znacznie szerszą skalę. 
Choć wszystko zaczęło się od protestu środowiska akademickiego, zainicjowany ruch 
nie dotyczył tylko reformy Uniwersytetu San Antonio Abad i systemu nauczania, ale 

1 W artykule pojawi się kilka form nazwy miasta: Cuzco, Cusco, Qosqo. Dyskusja na temat 
tego, w jaki sposób powinno się ją zapisywać, jest również jednym z elementów idei – ruchu 
cusqueñismo. Zapis „Cuzco” pojawił się już w pierwszych dokumentach hiszpańskich z epoki 
kolonialnej, choćby w akcie fundacyjnym Cusco z 1534 roku (hiszpańska refundacja miasta), 
i utrzymał się aż do połowy XX wieku. W 1986 roku minister edukacji uznał formę „Cuzco” za 
obowiązującą w oficjalnych dokumentach rządowych Peru. W 1971 roku Municipalidad de Cusco 
na prośbę członków Instituto Americano del Arte wydała nakaz posługiwania się formą „Cusco”, 
zakazując pisania nazwy miasta przez z jako formy zbyt zakorzenionej w hiszpańskiej tradycji. 
Zaproponowana forma „Cusco” jest zgodna z wymową hiszpańską i stosowana współcześnie po-
wszechnie w literaturze przedmiotu, zarówno angielsko-, jak i hiszpańskojęzycznej. Zapis „Qo-
sqo” odwołuje się natomiast do źródeł i wymowy nazwy miasta w języku quechua (i taki był jej 
zapis, kiedy dokonano transkrypcji quechua). Nazwa „Qosqo” stała się wyrazem sprzeciwu wobec 
hispanizacji/europeizacji kultury peruwiańskiej i została oficjalnie przyjęta przez Radę Miasta 
Cusco w 1990 roku (Postanowienie nr 78). Jest to zapis preferowany przez zwolenników i przed-
stawicieli nurtu incaísmo, choć współcześnie coraz częściej odchodzi się od tej formy.
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w formie kształtowanej na podstawie jego haseł idei cusqueñismo objął całe społe-
czeństwo regionu. Poprzez ideę cusqeñismo wyrażano silną identyfikację z miastem 
i z jego historią. Odwoływano się do okresu inkaskiego Cusco, do miasta imperialnego, 
przeciwstawiając się marginalizacji miasta prowincjonalnego z początków XX wie-
ku. Przez kolejne dekady idea cusqueñismo kształtowała się w tym tonie – jako ruch 
rewindykacji wartości kulturowych imperialnej stolicy z epoki Inków, i wyrażała się 
w przekonaniu, że odwoływanie się do chwalebnej przeszłości może być inspiracją dla 
koniecznych reform i podstawą do odzyskania dawnego statusu i renomy miasta naj-
ważniejszego w Ameryce, pierwszego w dziedzinie kultury, tradycji, turystyki, rozwoju 
gospodarczego i intelektualnego. Wielu autorów zajmujących się historią i antropologią 
Cusco zwraca uwagę, że wykształcenie idei cusqueñismo stanowiło również odpowiedź 
młodego pokolenia intelektualistów z Uniwersytetu San Antonio Abad na kształtowane 
wówczas w Limie postawy proindiańskie i kiełkujący od schyłku XIX wieku peruwiań-
ski ruch indigenistyczny2. W tym kontekście od niemal samych początków cusqueñismo 
wiązało się bardzo wyraźnie z przyjęciem zdecydowanie antycentralistycznej postawy 
wobec Limy (antilimeñismo), którą w dawnej stolicy inkaskiej postrzegano jako sym-
bol „obcości” i kosmopolityzmu. Nie bez znaczenia dla szczególnego charakteru idei 
cusqueñismo był również fakt, że w konfrontacji z dominującą we wszystkich sferach 
życia politycznego, kulturowego i ekonomicznego Limą odwoływanie się do świetlanej 
przeszłości Cusco wiązało się z bolesną świadomością upadku znaczenia miasta Inków 
współcześnie – świadomością, którą w latach 90. XX wieku antropolodzy cuskeńscy 
określili mianem „syndromu przeszłości”. 

Luís Eduardo Valcárcel, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu 
cusqueñismo, w swych Wspomnieniach zdefiniował krótko jego główne założenia 
i cechy:

Obrona ludności rdzennej przed opresją ze strony gamonales; kampania antycen-
tralistyczna i rekonkwista Cusco w imieniu narodu; regionalizm polityczny, ekono-
miczny i kulturowy; egzaltacja przedhiszpańską przeszłością, przede wszystkim im-
perium Inków, oraz rozwój studiów na temat regionu i nad wspólnotami indígenas3.

1909: ruch La Reforma Universitaria w Cusco

Przyczyną protestów, które w 1909 roku doprowadziły do strajku studentów Uniwersy-
tetu San Antonio Abad w Cusco, był utrzymujący się od 2. połowy XIX wieku zły stan 
uniwersytetu, wynikający z ogólnie złej kondycji instytucji państwowych i szkolnictwa 
wyższego w republikańskim Peru: problemów finansowych, niedostatecznego poziomu 

2 O powiązaniach idei cusqueñismo z szerzej rozumianym nurtem indigenizmu peruwiańskiego 
zob.: Luis Nieto Degregori, Una aproximación al cusqueñismo, „Allpanchis” 1994, vol. 43/44, 
s. 441–472; por. komentarz: Karina Pacheco Medrano, Incas, indios y fiestas. Reivindicaciones 
y representaciones en la configuración de la identidad cusqueña, Instituto Nacional de Cultura, 
Dirección Regional de Cultura de Cusco, Cusco 2007, s. 82–99.

3 Za: José Matos Mar, José C. Deustua, José Luís Renique (comps.), Luís E. Valcárcel. Memorias, 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1981, s. 141.
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wyposażenia, konfliktów administracyjnych, niesystematycznie prowadzonych zajęć 
i niskiego poziomu nauczania. Do tego dochodziły problemy kadrowe: rządzące uczel-
nią środowisko profesorskie, które nie dopuszczało do akademickich sal specjalistów 
i wykwalifikowanego personelu naukowego było przeżarte nepotyzmem i uzależnione 
od lokalnych układów4. Świadomość konieczności przeprowadzenia reformy pojawiła 
się wraz z nowymi prądami intelektualnymi, które zaczęły kształtować się na terenie 
Peru i samego Cusco pod koniec XIX wieku. Był to przede wszystkim pozytywizm, 
w myśl którego zaczęto dyskredytować dotychczasowy skostniały system edukacji. Za-
powiedzią zmian stała się działalność Antonio Loreny, naturalisty i pozytywisty, który 
jako pierwszy zakwestionował metody nauczania i sposób prowadzenia uczelni. W 1899 
roku objął w UNSAAC Katedrę Nauk Przyrodniczych i wprowadził nowe przedmioty 
studiów, między innymi z anatomii i psychologii. Z sal uniwersyteckich coraz częściej 
wynoszono hasła postępu, przekonanie o konieczności modernizacji nie tylko szkolnic-
twa, ale również całego miasta oraz wolę podniesienia poziomu życia mieszkańców tak 
w Cusco, jak i na terenie całego departamentu. Uczniowie i współpracownicy Loreny 
propagowali podniesienie poziomu higieny w mieście (od lat był to w Cusco duży prob-
lem i źródło powtarzających się epidemii), prowadzili również pionierskie obserwacje 
terenowe i publikowali pierwsze prace z zakresu etnografii regionu5. Wyjście poza uni-
wersyteckie mury, badania terenowe i kontakt z ludnością rdzenną stały się inspiracją 
dla przygotowywanego szerszego programu reform, który z biednego, zapuszczonego, 
brudnego Cusco miał uczynić miasto nowoczesne, czyste, zdrowe i przyciągające tury-
stów z całego świata. Reform, które miały uczynić z Cusco „mekkę Ameryki”. 

W 1907 roku pierwsze z postulatów, które zaczęto głośno wypowiadać, dotyczyły 
jednak przede wszystkim zmian w łonie samej uczelni. Zażądano między innymi kon-
kursowego przyznawania stanowisk profesorskich, zatrudniania kompetentnych wykła-
dowców i zmniejszenia o 25% opłat za uzyskanie dyplomu. Prawdziwym przełomem 
i początkiem rewolucji akademickiej stało się powołanie w marcu 1909 roku pierwszej 
organizacji studenckiej – Asociación Universitaria (Towarzystwo Uniwersyteckie). 
W zamyśle jej twórców, dwudziestu pięciu studentów Uniwersytetu Narodowego San 
Antonio Abad, Towarzystwo miało pełnić funkcję „centrum solidarności i jedności 
wszystkich studentów”, stać się czynnikiem zmian i „wzrastającej pomyślności Uni-
wersytetu oraz źródłem inspiracji do doskonalenia struktur wydziałów i metod prowa-
dzonych zajęć”6. W gronie Asociación Universitaria powołano komisję, w której skład 
weszli: José Gabriel Cosio, Luís Eduardo Valcárcel, Manuel Jesús Urbina i Demetrio 
Corazao. Jej zadaniem było opracowanie programu działania Towarzystwa i przygoto-
wanie materiałów koniecznych do wydania pierwszego numeru „La Sierra” – organu 
prasowego Towarzystwa. Członkowie Asociación wyrażali głośno sprzeciw wobec 

4 Stan Uniwersytetu San Antonio Abad na przełomie XIX i XX wieku omawiają m.in.: César Ugar-
te, Evolución de la enseñanza universitaria en el Cuzco, „Revista Universitaria” 1912, año 1, no 3, 
s. 45–59; José Tamayo Herrera, Historia general del Qosqo, t. 3, Municipalidad del Qosqo, Qosqo 
1992, s. 743–746.

5 Na temat działalności Antonio Loreny i wpływu haseł pozytywizmu na środowisko akademickie 
UNSAAC w początkach XX wieku zob. szerzej: Marisol de la Cadena, Decencia y cultura políti-
ca: los indígenistas del Cuzco en los años veinte, „Revista Andina” 1994, año 12, no 1, s. 104 i n.

6 Asociación Universitaria, „El Comercio”, 18 de marzo, Cusco 1909, s. 2.
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skostniałego (przestarzałego) systemu nauczania, sprzeciwiali się „uczelni martwej”, 
która jedynie przyznaje dyplomy synom bogatych posiadaczy ziemskich, lecz niczego 
nie uczy. Oskarżali władze uczelni o to, że uczyniły z niej jedynie „fabrykę tytułów”, 
a nie instytucję, która powinna kształcić i wyposażać w wiedzę przydatną społeczeń-
stwu. Żądali obsadzania katedr na drodze konkursów, reorganizacji programu studiów. 
Sprzeciwiali się również podporządkowaniu uczelni nielicznej warstwie hacendados 
i członkom elity cuskeńskiej, nepotyzmowi i niedostępności studiowania7.

7 maja 1909 roku doszło do wydarzenia bez precedensu w historii Cusco. Na ze-
braniu Rady Uniwersytetu pojawili się członkowie Towarzystwa Uniwersyteckiego 
i jego przewodniczący Demetrio Corazao poprosił o możliwość zabrania głosu. Była 
to rzecz dotąd niespotykana, ponieważ studenci ani nie mieli prawa obecności, ani 
tym bardziej prawa głosu podczas obrad Rady. Rektor uniwersytetu nie wyraził zgody 
na taką niesubordynację. Na dany znak w holu uczelni eksplodowała petarda, która 
wywołała panikę wśród akademików i ich ucieczkę z sali obrad. Wybuchł prawdziwy 
skandal; nigdy wcześniej w całej historii szkolnictwa peruwiańskiego nie odnotowano 
podobnych wydarzeń, podobnego zachowania studentów8. 

W ten sposób rozpoczął się strajk – pierwszy studencki strajk na terenie Ameryki 
Łacińskiej9. Organem prasowym ruchu Reformy i reprezentującego go Towarzystwa 
Uniwersyteckiego było pismo „La Sierra” (ukazało się tylko pięć numerów w latach 
1909–1911), na którego łamach publikowano artykuły przesiąknięte nowymi ideami 
regionalizmu, indigenizmu i postulatami zmian społecznych. Mimo zamknięcia uczelni 
na cały rok akademicki studenci nie marnowali czasu, organizując akcje społeczne, 
których celem było przywrócenie studiów i uzyskanie poparcia dla proponowanych 
reform. Hasła demokratyzacji studiów spotkały się z dużą aprobatą środowiska in-
telektualnego Cusco, istotnego wsparcia udzielił sam Ángel Vega Enríquez, redaktor 
naczelny dziennika „El Sol” – „głosu pozytywizmu i postępu” cuskeńskiego. Jednak 
prasa prorządowa w negatywnym tonie oceniała całe zajście. 13 maja 1909 roku infor-
macja o „interdyscyplinarnym skandalu” pojawiła się na łamach cuskeńskiego wydania 
„El Comercio”:

Wiadomości na temat strajku studentów z Uniwersytetu w Cusco: uczniowie wy-
stąpili przeciwko swoim profesorom i znieważyli ich. Bojkotując zajęcia, doprowa-
dzili do przerwania toku studiów i właściwie zamknięcia uczelni. W ich postulatach 
pojawiły się żądania, by usunąć (wymienić) niemal całą kadrę profesorską, którą 
oskarżyli o niekompetencję – rzecz niespotykana dotychczas. Opinia publiczna po-
tępia to zuchwałe zachowanie uczniów, potępia ich niesubordynację i brak szacunku 
dla przełożonych10. 

7 Asociación Universitaria, „El Comercio”, 6 de mayo, Cusco 1909, s. 2. Oskarżenia o elitarność 
studiów nie były bezpodstawne. W ponadosiemnastotysięcznym Cusco w początkach XX wieku 
na UNSAAC studiowało zaledwie stu studentów.

8 Supresión de la Universidad, „El Comercio”, 22 de mayo, Cusco 1909, s. 2.
9 José Matos Mar, José C. Deustua, José Luís Renique (comps.), Luís E. Valcárcel..., op. cit., s. 136–

–137; por. José Tamayo Herrera, Historia general..., op. cit., s. 745–746.
10 Cuestión Universitaria, „El Comercio”, 13 de mayo, Cusco 1909, s. 2.
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Luís E. Valcárcel, jeden z uczestników ruchu La Reforma, przyznawał w swych 
Wspomnieniach, że strajk był jedyną możliwą formą protestu przeciw nepotyzmowi, 
skostniałemu systemowi nauczania i wstecznictwu, które drążyły uczelnię. Był wymie-
rzony w uniwersytet archaiczny i teologiczny, w uniwersytet tkwiący jeszcze w epoce 
kolonialnej11. Studenci podkreślali, że nie chodzi w nim o kwestie lokalowe czy kon-
flikty personalne między nimi a nauczycielami. Według nich kryzys uniwersytetu od-
zwierciedlał kryzys państwa i jego struktur społeczno-gospodarczych. Tylko program 
zdecydowanych reform na polu kultury, polityki i gospodarki mógł zapobiec dalszej 
pauperyzacji narodu peruwiańskiego i nierównościom społecznym12. Uczestnicy straj-
ku sprzeciwili się również dominacji Limy i podporządkowaniu prowincji decyzjom, 
które zapadały daleko od jej rzeczywistych problemów13.

Wydarzenia z Cusco odbiły się w Limie głośnym echem i wywołały burzliwą debatę 
na temat zarówno niesubordynacji studentów, jak i generalnie kondycji peruwiańskich 
uniwersytetów oraz faktycznego stanu szkolnictwa wyższego w kraju14. W kolejnych 
wydaniach dziennika „El Comercio” przedrukowano wystąpienie ministra edukacji 
Luísa Miró Quesady, wygłoszone z okazji inauguracji kolejnego roku akademickiego 
w Uniwersytecie Narodowym San Marcos w Limie, w którym odwoływał się do sy-
tuacji w Cusco. Doktor Quesada krytykował otwarcie system edukacji peruwiańskiej, 
która według niego tkwiła w epoce głębokiego średniowiecza. Podkreślał, że uniwersy-
tet jest instytucją, która pełni ważną misję intelektualną, instytucją państwową, której 
celem jest kształcenie młodzieży – największej nadziei i przyszłości kraju. Szkolnictwo 
wyższe powinno przygotowywać młodzież do pracy, kształtować jej postawy moralne 
i umiejętności, które będą przydatne w dorosłym, samodzielnym życiu. Doktor Miró 
Quesada podkreślał również, że edukacja wyższa i działalność uniwersytetów musi być 
realizowana w duchu wolności i postępu, musi być pojmowana jako posłannictwo, służ-
ba publiczna i praca „dla dobra Ojczyzny”15. Jednakowoż, mimo krytyki stanu edukacji 
w Peru, mimo wzniosłych haseł o posłannictwie i wolności nauczania, dzięki której 
możliwy będzie postęp i rozwój państwa, w artykułach publikowanych na łamach limeń-
skiego wydania „El Comercio” pojawiały się systematycznie zdecydowanie negatywne 
opinie na temat zachowania studentów z Cusco, nagana dla ich braku dyscypliny i skan-
dalu, który wywołali. W kręgach rządowych zdecydowanie potępiono i z niesmakiem 
oceniono przebieg wydarzeń na prowincji, postulując za jak najszybszym rozwiązaniem 
akademickiego konfliktu, by nie sprowokować jakichś „dalszych perturbacji”.

Strajk na Uniwersytecie San Antonio w Cusco utrzymywał się przez cały 1909 
rok. Z początkiem 1910 roku powołano w Limie specjalną komisję pod kierunkiem 

11 José Matos Mar, José C. Deustua, José Luís Renique (comps.), Luís E. Valcárcel..., op. cit., s. 138. 
12 Sucesos en la Universidad del Cusco, „El Comercio”, 29 de mayo, Cusco 1909, s. 2.
13 Julio Gutiérrez Loayza, Aporte del Cusco al Movimiento de Reforma Universitaria, „Revista del 

Instituto Americano de Arte” 1992, no 13, s. 75–76.
14 La Universidad del Cuzco. No puede ser mas grave la situación a que ha llegado la Universidad 

del Cuzco, donde reina divorcio profundo entre catedráticos y alumnos, „El Comercio”, 1 de junio, 
Lima 1909, s. 2.

15 Luís Miró Quesada, La Misión de Nuestra Universidad, „El Comercio”, wydanie z 18 maja, 
25 maja, 27 maja, 29 maja, 1 czerwca i 3 czerwca, Lima 1909, na s. 2.
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ministra sprawiedliwości dr. Alejandra Maguiña, z ramienia której wysłano do Cusco 
specjalnego delegata, by z bliska przyjrzał się konfliktowi i znalazł właściwy sposób 
przerwania strajku i zakończenia „uniwersyteckiego skandalu”. W marcu 1910 roku 
uniwersytet został ponownie otwarty. Radość członków Asociación Universitaria była 
wielka – maszerowali ulicami Cusco, wykrzykując na wiwat16. Dekretem Najwyższym 
nr 1164 prezydent Republiki Augusto B. Leguía zatwierdził reorganizację Uniwersy-
tetu San Antonio Abad, reformując poszczególne wydziały i powołując nowe jednost-
ki akademickie. Doprowadzono również do usunięcia dotychczasowej administracji 
uczelni i wprowadzono wiele z postulatów reformy, opracowanych przez Towarzystwo 
Uniwersyteckie, między innymi obsadzanie stanowisk w drodze konkursu oraz zmianę 
systemu i programu nauczania poprzez wprowadzenie przedmiotów praktycznych, do-
stosowanych do współczesnych potrzeb kształcenia17. Na podstawie Dekretu nr 1164 
wybrano także nowego rektora UNSAAC. Został nim Amerykanin, zaledwie dwudzie-
stosześcioletni doktor prawa z Cornell University, profesor ekonomii i matematyki 
Alberto Giesecke Partymueller (1883–1968)18. 28 marca 1910 roku Giesecke ogłosił 
uroczyście rozpoczęcie nowego roku akademickiego, inaugurując jednocześnie złoty 
okres w dziejach uniwersytetu oraz całego departamentu Cusco19. 

Pozytywista i pragmatyk Alberto Giesecke już w swoim wystąpieniu inaugura-
cyjnym opowiedział się zdecydowanie za modernizacją i postępem, które należało 
stanowczo zapoczątkować w UNSAAC oraz w Cusco. Wprowadził do programu stu-
diów nowe dyscypliny – ekonomię polityczną, finanse, psychologię. Sam wykładał 
statystykę, prawo konstytucyjne i administracyjne oraz angielski. Przełamał dystans, 
który dzielił studentów i profesorów (całe miasto mówiło o meczach koszykówki czy 
tenisa, które rektor lubił rozgrywać ze swoimi uczniami). Był również pomysłodaw-
cą, założycielem i redaktorem naczelnym pisma „Revista Universitaria” – oficjalnego 
organu prasowego Uniwersytetu San Antonio Abad, którego pierwszy numer ukazał 
się w 1912 roku. W „Revista” publikowali wszyscy związani z ruchem Reformy Uni-
wersyteckiej, dzięki czemu pismo stało się głosem Pokolenia 1909 i jednym z najważ-
niejszych periodyków peruwiańskich w pierwszej połowie XX wieku20. W artykułach 
ukazujących się na łamach „Revista Universitaria” rektor UNSAAC podkreślał po-
trzebę rozwoju studiów historycznych i projektów badawczych, obejmujących studia 
archeologiczne, antropologiczne czy paleontologiczne (czemu miało towarzyszyć 
odpowiednie wyszkolenie kadry); opowiadał się za zwiększoną ochroną i nadzorem 

16 Reorganización de la Universidad del Cusco, „El Comercio”, 10 de marzo, Cusco 1910, s. 2.
17 Uniwersytet składał się odtąd z Wydziału Politycznego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału 

Humanistycznego i Wydziału Prawoznawstwa; utworzono również nowe katedry, m.in. Filozofii 
i Historii, Literatury, Estetyki, Sztuki, Pedagogiki, Nauk Politycznych i Administracji, Statystki. 
Otwarto i wyposażono laboratoria dla Katedry Chemii, Fizyki, Antropologii, Geologii i Paleonto-
logii. Decyzje przyjęte w 1910 roku dotyczyły oczywiście nie tylko Uniwersytetu w Cusco, ale 
wszystkich universidades menores w Republice.

18 „El Comercio”, 15 de marzo, Cusco 1910, s. 2.
19 Discurso leído por el señor Rector de la Universidad del Cusco, doctor Alberto A. Giesecke, en la 

solemne apertura del año academico, el 28 de marzo de 1910, „El Comercio”, 29 de marzo, Cusco 
1910, s. 2.

20 José Tamayo Herrera, Historia del Indigenismo Cusqueño, Qosqo 1980, s. 177–178.
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stanowisk archeologicznych na terenie departamentu Cusco (i szerzej – całego Peru); 
propagował rozwój muzealnictwa i zakładanie placówek naukowych oraz instytucji, 
których celem była ochrona i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego regio-
nu21. Giesecke popierał wszystko, co wiązało się z poznawaniem i opisywaniem Cusco 
i całego departamentu, podporządkowując tematy prac magisterskich problemom pro-
wincji i wspólnot indígenas i akceptując tylko takie dyplomy, które powstawały w wy-
niku obserwacji, badań terenowych i opisywały rzeczywistość regionu. Sam prowadził 
swoich studentów w góry, zarówno na stanowiska archeologiczne22, jak i między co-
munidades indígenas, by przeprowadzać wywiady, przygotowywać kwestionariusze, 
wygłaszać prelekcje na temat historii i kultury peruwiańskiej – słowem, wprowadzać 
w praktykę teorie i idee ruchu La Reforma. Badania w terenie, obserwacje bezpośred-
nie, kontakt z odkrywanym na nowo światem ludności rdzennej, jak również pierwszy 
od wielu lat spis powszechny przeprowadzony pod kierunkiem Giesecke’a w Cusco23 
były podstawą projektów opracowywanych na uniwersytecie, które w przyszłości mia-
ły zrewolucjonizować rozwój ekonomiczny i kulturowy nie tylko samego miasta, ale 
i całego departamentu i przyczynić się do zrzucenia odium marginalizacji, zacofania 
i biedy. Jednym z projektów było uczynienie z Cusco turystycznej stolicy Peru i dzięki 
temu przyciągnięcie do miasta inwestycji, kapitału zagranicznego i oczywiście samych 
turystów, którzy mogliby podziwiać zachowane inkaskie mury i rozsławiać piękno 
i tradycje regionu na świecie24. Tym samym równolegle do haseł reformy szkolni-
ctwa wyższego kiełkowały na terenie Cusco idee rewaloryzacji regionu sierra oraz 

21 Alberto Giesecke, Memoria que presenta el Rector de la Universidad del Cusco, „Revista Uni-
versitaria” 1923, vol. 12, no 40, s. 38–40; zob. również wywiad z rektorem: Conversando con el 
doctor Alberto A. Giesecke, „El Comercio”, Cusco, wydanie z: 26 de agosto 1919 (I), 28 de agosto 
1919 (II), 2 de setiembre 1919 (III).

22 W 1912 roku zorganizowano wyprawę na stanowisko Machupicchu, podczas której studenci 
UNSAAC odkryli pozostałości inkaskie na sąsiednim szczycie Huayna (Crónica Universitaria, 
„Revista Universitaria” 1912, año 1, no 1, s. 57). W 1913 roku Giesecke poprowadził naukową 
ekspedycję do dolin Lares, Convención, Vilcabamba i Apurimac, podczas której eksplorowano 
tamtejsze stanowiska archeologiczne, m.in. Choquequirao, Vitcos i ponownie Machupicchu (Cró-
nica Universitaria, „Revista Universitaria” 1913, año 2, no 5, s. 60); zob. też relację z ekspedycji 
do doliny Urubamby, w której dr José Gabriel Cosio z UNSAAC zakwestionował odkrycie Ma-
chupicchu przez Hirama Binghama: Una Excursión a Muchupiccho, ciudad antigua, „Revista 
Universitaria” 1912, año 1, no 2, s. 2–22; no 3, s. 12–25. 

23 Alberto Giesecke doprowadził do założenia Biura Statystycznego w Cusco (został jego kierowni-
kiem), a w 1912 roku wraz ze studentami przeprowadził spis powszechny w Cusco oraz w dys-
tryktach San Jerónimo i San Sebastian (wówczas pozostawały jeszcze poza obrębem Cusco, dziś 
znajdują się w granicach miasta). Według ówczesnych pracowników UNSAAC był to pierwszy 
(od 1876 roku) tak dokładny i tak rzetelnie zrealizowany spisów mieszkańców. Przygotowany 
kwestionariusz dotyczył kwestii rasy, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, płci i poziomu 
życia. Wyniki były dla wielu zaskakujące – okazało się, że niemal 60% populacji Cusco posłu-
giwało się wyłącznie językiem quechua. Sprawozdanie ze spisu powszechnego Alberto Giesecke 
zamieścił w specjalnym numerze „Revista Universitaria” (Alberto Giesecke, Informe sobre el 
Censo levantado en la Provincia del Cuzco, el 10 de setiembre de 1912, „Revista Universitaria” 
1913, año 2, no 4).

24 Alberto Giesecke był wielkim zwolennikiem rozwoju ruchu turystycznego w Cusco. W artykule 
Cuzco, Meca del turismo de la América del Sur, zamieszczonym na łamach „Revista Universita-
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gloryfikowanie tradycji i wartości kulturowych jego mieszkańców. Historia regionu 
i miasta, odkrywana dzięki rozwijanym badaniom archeologicznym i antropologicz-
nym, fascynowała i prowadziła do gloryfikacji odległych, minionych dziejów Cusco 
(jako miasta imperialnego, potężnej stolicy Inków). Warto w tym miejscu odnotować, 
że w czasie rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez ruch La Reforma odbyła się 
pierwsza z ekspedycji Uniwersytetu Yale, kierowana przez Hirama Binghama, której 
celem były badania archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze na południu Peru, 
w dolinach Urubamby i Vilcabamby25. Prace amerykańskiej Peruvian Expedition miały 
ogromny wpływ na kształtowanie postaw i formułowanie haseł kierujących działaniami 
młodych indigenistów cuskeńskich. Podkreślano chęć współpracy z przedstawicielami 
Uniwersytetu Yale, a rektor Alberto Giesecke odwoływał się do solidarności, wspól-
nych szczytnych celów i więzów łączących środowisko akademików z uczelni amery-
kańskiej i Uniwersytetu San Antonio Abad. Wyraził także gotowość do realizowania 
wspólnych interdyscyplinarnych projektów w przyszłości26. Dorobek Yale Peruvian Ex-
pedition był imponujący – w ciągu kilku miesięcy uczeni amerykańscy realizowali ba-
dania w dorzeczu Urubamby, gromadząc bogaty materiał archeologiczny, etnograficzny 
i botaniczny, dokonując pomiarów architektonicznych i wykresów stratygraficznych, 
dokumentując życie codzienne mieszkańców sierra i zbierając informacje na temat ich 
tradycji, obyczajów i wierzeń. Ekspedycja wzbudziła ogromne zainteresowanie historią 
i archeologią Inków nie tylko na terenie samego Cusco, ale również poza granicami 
Peru, inicjując prawdziwy boom studiów andyjskich. Cusco stało się niekwestionowa-
nym centrum historycznych i archeologicznych badań regionu; w 1922 roku z inicja-
tywy Alberto Giesecke założono Academia de la Lengua Quechua (Akademię Języka 
Keczua, „języka przeszłości”, „języka Inków”)27; w latach kolejnych zorganizowano 
Panamerykańską Konferencję Archeologiczną (1927), powołano Międzynarodową 
Szkołę Archeologii (1927) oraz otwarto Muzeum Archeologiczne Uniwersytetu San 
Antonio Abad (1926), na którego zbiory składały się prywatne kolekcje starożytności 
peruwiańskich, gromadzone przez mieszkańców Cusco28. 

ria” (1921, no 35, s. 3–17), przedstawił nowatorski program rozwoju i organizacji turystyki, który 
notabene zakładał podróże samolotem (wówczas jeszcze nieznane w regionie). 

25 Hiram Bingham (1875–1956), amerykański historyk, podróżnik i fotograf, poprowadził trzy kam-
panie badawcze w Peru, kierując interdyscyplinarną ekspedycją sponsorowaną przez Uniwersytet 
Yale, następnie przy współpracy z National Geographic Society (lata 1911, 1912, 1914–1915). 
Podczas pierwszej wyprawy dotarł do ruin Machupicchu, które mylnie zinterpretował jako ostatnią 
stolicę Inków, Vilcabambę. Na temat badań Yale Peruvian Expedition w 1911 i 1912 roku zob. 
m.in.: De la Universidad de Yale. Exsploración científica, „El Comercio”, 22 de junio, Cusco 
1911, s. 3; El dr Hiram Bingham. Su incorporación a la Facultad de Letras de esta Universidad. 
Importante Conferencia, „El Comercio”, 5 de julio, Cusco 1912, s. 2.

26 Propozycja współpracy między Yale University a Universidad Nacional de San Antonio Abad 
wiązała się z planami Alberto Giesecke’a, by przy pomocy amerykańskich badaczy zorganizować 
Szkołę Archeologii oraz utworzyć Muzeum Archeologiczne w Cusco (Museo de Sitio Machu 
Picchu). 

27 W środowisku akademickim uznano, że nie można uczyć historii Cusco i regionu bez znajomości 
jego języka (zob.: Alberto A. Giesecke, Memoria que presenta..., op. cit., s. 47).

28 José Matos Mar, José C. Deustua, José Luís Renique (comps.), Luís E. Valcárcel..., op. cit., 
s. 292–312; na temat pierwszej generacji etnohistoryków i archeologów cuskeńskich oraz projek-
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Rządy Alberto Giesecke’a (1910–1923) przyniosły otwartość i nowy intelektualny 
powiew w życiu akademickim Cusco. Na uniwersytecie zapanował duch pragmaty-
zmu i pozytywizmu połączony z romantyczną wizją wspaniałej przeszłości regionu. 
Po pierwszym etapie strajku studenckiego ruch uniwersytecki zaczął przekształcać się 
w ruch o szerszym zasięgu, wychodząc poza ramy akademickie. W ten właśnie sposób 
narodził się historyczny nurt indigenizmu peruwiańskiego w wydaniu regionalnym – 
cusqueñismo29. Ten społeczno-kulturowy fenomen nie był tylko wyrazem afirmacji 
dla tego, co rdzenne, rodzime, cuskeńskie; stał się również sposobem podkreślania 
wyższości intelektualnej środowiska cuskeńskiego nad elitami limeńskimi w odpo-
wiedzi na dotychczasową, jakże krzywdzącą mieszkańców dawnej imperialnej stolicy 
dyskryminację i marginalizację w głównym nurcie życia społeczno-politycznego pań-
stwa. Antycentralistyczny rys cusqueñismo najpełniej objawił się w publikacjach Luísa 
Eduardo Valcarcela, który przeciwstawiał idylliczną wizję życia sierra rzeczywistości 
miast wybrzeża, przede wszystkim Limy30. Określał on cusqueñismo jako połączenie 
poetyckiej wizji minionego imperium (Inków), egzaltacji wielkością i wspaniałą prze-
szłością miasta i nadziei na nadejście lepszej dla narodu peruwiańskiego przyszłości, 
opartej na doświadczeniach wspaniałych przodków:

[...] to doktryna pełna mistycznego namaszczenia, mistycznej łaski; w Andach winny 
się narodzić i brać swój początek, tak jak biorą swój początek rzeki, wszelkie ruchy 
odnowienia, wszelkie siły, które zmienią Peru31.

Ruch La Reforma i Uniwersytet San Antonio Abad pod rządami rektora Alberto 
Giesecke’a stały się kuźnią najwybitniejszych przedstawicieli środowisk intelektu-
alnych Cusco na kilka następnych dekad. Uczestnicy ruchu, nazywani „Pokoleniem 
1909” lub „Pokoleniem de la Escuela Cusqueña”32, to między innymi historycy i zwo-
lennicy nurtu neoinkaskiego, tacy jak: José Uriel García, Manuel Antonio Astete, José 
Gabriel Cosío; politycy José Ángel Escalante i Francisco Tamayo Pacheco; literaci 
Félix Cosio i Rafael Aguilar Páez; ekonomiści i socjolodzy, między innymi Federi-

tów archeologicznych realizowanych w latach 20. i 30. XX wieku zob.: Rodriguez Italo Oberti, 
Cusco arqueológico y etnohistórico. Una introducción bibliográfica, „Revista Andina” 1983, t. 1, 
2, s. 453–466; Brian S. Bauer, Ancient Cuzco. Heartland of the Inca, University of Texas Press, 
Austin 2004, s. 7–9, 91.

29 Zob.: Horacio Villanueva Urteaga, La Universidad Nacional del Cuzco en Nuestro Siglo, „Revista 
del Instituto Americano de Arte” 1992, no 13, s. 63–66; José Tamayo Herrera, Historia general..., 
op. cit., s. 748–751. 

30 Antycentralizm cusqueñismo jest doskonale widoczny przede wszystkim w publikacjach Valcar-
cela, takich jak: Kon, Pachacamac, Wiracocha z 1912 roku, oraz w tych późniejszych, takich jak 
Del ayllu al Imperio, De la vida incaica z 1925 roku. 

31 Luís E. Valcárcel, Tempestad en los Andes, Biblioteca Amauta, Editorial Minerva, Lima 1927, 
s. 107. Luís Varcárcel podkreślał szczególnie konieczność rozwoju badań historycznych i archeo-
logicznych nad dziejami inkaskiego okresu Cusco. Sam był zresztą osobą niezwykle zaangażowa-
ną w rozwój studiów nad historią i kulturą Cusco na Uniwersytecie San Antonio Abad, prowadząc 
przez wiele lata badania archeologiczne i etnohistoryczne.

32 Określenia ukute przez peruwiańskiego pisarza, polityka i dyplomatę Francisco Garcíę Calderona 
w jego pracy Le Perou Contemporain (Paris 1907).
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co Ponce de León czy César Antonio Ugarte. Reforma uniwersytetu i zmiany, które 
wprowadzono za rektorstwa Giesecke’a przyciągały do Cusco intelektualistów także 
z Limy. W 1920 roku, na fali cuskeńskiej reformy Raúl Haya de la Torre zorganizo-
wał pierwszy Narodowy Kongres Federacji Studentów Peruwiańskich (Federación de 
Estudiantes del Perú, FEP). Na spotkaniu młodych liderów, delegatów z uniwersytetów 
San Marcos w Limie, San Agustín w Arequipie, La Libertad w Trujillo i San Antonio 
Abad z Cusco wymieniano poglądy na temat stanu edukacji, stanu państwa i kondycji 
narodu peruwiańskiego oraz formułowano plany reform na przyszłość33. Hasła indige-
nizmu (w ujęciu regionalnym, cuskeńskim, jak i ogólnonarodowym) i decentralizacji 
(nie tylko w sferze edukacji, ale też polityki, kultury, gospodarki) padały podczas obrad 
często. Zanegowano Peru metyskie, Peru zacofane, Peru niewykształcone, Peru odwró-
cone plecami do swych korzeni – tradycji kulturowych regionu sierra. Gloryfikowano 
przeszłość inkaską i samo Cusco jako stolicę tożsamości peruwiańskiej, centrum naj-
ważniejszych wartości dla narodu peruwiańskiego. Duch La Reforma i hasła pozy-
tywizmu, które dominowały wyraźnie w trakcie obrad, posłużyły do zdefiniowania 
najważniejszych problemów społecznych i politycznych regionu sierra, a w połączeniu 
z romantyczną wizją wyidealizowanej epoki Inków i przeświadczeniem, że to z prze-
szłości należy czerpać inspiracje dla przyszłości (Cusco, prowincji, narodu), zaowoco-
wały opracowaniem programu działań wpisujących się w nurt polityki proindiańskiej 
(polityki indigenistycznej) państwa.

Podsumowując pierwszy etap kształtowania się idei cusqueñismo, można zatem 
przyjąć, że w pierwszych dekadach XX wieku wyrażał się przede wszystkim w głę-
bokiej identyfikacji z miastem i jego historią; w dumie z bycia spadkobiercą tradycji 
inkaskiej i wierze w to, że odkrywanie, dogłębne poznawanie i interpretowanie „zło-
tej epoki” regionu andyjskiego (przede wszystkim epoki Inków) przyniesie wymierne 
korzyści dla samego Cusco, zarówno w teraźniejszości, jak i na przyszłość. Szeroko 
rozumiane „studia andyjskie” prowadzone w tym kontekście miały charakter niemal 
apologetyczny. Reforma uniwersytetu, hasła, które głoszono w Cusco, interesujące po-
łączenie pozytywizmu, pragmatyzmu i romantyzmu inkaskiego wpisywały się również 
w hasła odrodzenia narodu peruwiańskiego po porażkach z końca XIX wieku (prze-
grana tzw. Wojna o Pacyfik, poważny kryzys gospodarczy i polityczny, który drążył 
państwo na przełomie wieków). Uniwersytet San Antonio Abad w Cusco spełniał tym 
samym misję edukacyjną, społeczną, a nawet narodową. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że ruch La Reforma z UNSAAC, ruch odnowy uniwersyteckiej i, szerzej, odnowy spo-
łecznej, politycznej oraz gospodarczej całego departamentu Cusco nie był bynajmniej 
„rewolucją mas”, choć strajk studentów znalazł poparcie wśród mieszkańców miasta. 
Wydarzenia z marca 1909 roku rozgrywały się jako konflikt w gronie akademików, 
„ciało pedagogiczne” i administracja uczelni liczyły jednak mniej niż 20 osób, a stu-

33 Federacja Studentów Peru powstała już w 1917 roku w Limie w porozumieniu z Federacją Stu-
dentów w Argentynie, inicjatorką słynnego panamerykańskiego ruchu Reformy Uniwersyteckiej 
(La Reforma Universitaria, Córdoba 1918). Zob.: oficjalna strona Federacji Studentów Peru: 
http://www.fep.org.pe; o obecności Haya de la Torre w Cusco i I Kongresie FEP szerzej: Jeffrey 
L. Kleiber, The Popular Universities and the Origins of Aprismo, 1921–1924, „The Hispanic 
American Historical Review” 1975, vol. 55, no 4, s. 693–715; José Tamayo Herrera, Historia 
general..., op. cit., s. 681–682.
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dentów było zaledwie 111. Hasła Reformy i idea cusqueñismo nabierały znaczenia 
stopniowo, w ciągu kolejnych dekad, kształtując specyficzną atmosferę Cusco oraz 
określone postawy i działania społeczne i polityczne jego mieszkańców. Ruch Reformy 
dzięki publikacjom jego uczestników odbił się szerokim echem w dyskusjach wielu 
środowisk intelektualnych Peru w ciągu 1. połowy XX wieku, a samo cusqueñismo, 
nierozerwalnie związane z nurtem serranizmu, andynizmu i inkaizmu – całego „arse-
nału ideologicznego” peruwiańskiego indigenizmu – zdominowało środowisko inte-
lektualne Cusco i najpełniej objawiło się w połowie XX wieku, kiedy zainaugurowano 
po raz pierwszy obchody La Semana Jubilar de Cusco, oraz pod koniec XX wieku, za 
rządów alcalde Daniela Estrady Pereza.

1940–1950: faza klasyczna cusqueñismo

Lata 1940–1950 to bodaj najintensywniejszy i najciekawszy etap rozwoju i ewolucji 
cusqueñismo34. Początkowo jednak indigeniści cuskeńscy musieli zmierzyć się z roz-
czarowaniem, które przyniosła surowa ocena kondycji politycznej, kulturalnej i eko-
nomicznej Cusco. Według José Tamayo Herrery Cusco początków lat 40. było wciąż 
„miastem upadłym, podległym wpływom hispanizmu i kosmopolityzmu z rejonu peru-
wiańskiej costa [...], wspólnotą zastraszoną, uległą, służalczą”35. Postulaty i idee z lat 
1909–1920 nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości ani miasta, ani regionu, 
ani w realizowanym mozolnie programie reform społeczno-politycznych. Skończyła 
się egzaltacja i mistycyzm; coraz wyraźniej dostrzegano i coraz głośniej krytykowano 
utrzymujące się zacofanie, biedę, marginalizację społeczności departamentu, kulejącą 
ekonomię regionu, zastane struktury administracyjne samego Cusco. 

Podczas gdy w pierwszych dekadach XX wieku przedstawiciele tzw. La Escuela 
Cuzqueña wróżyli miastu odrodzenie, przepowiadali powrót dawnej chwały, kreślili 
plany świetlanej przyszłości Cusco jako centrum kultury i turystyki (regionu, Peru, 
Ameryki!), w latach 40. liderzy cuskeńscy zaczęli skupiać się na problemach bardziej 
osadzonych w surowej, realistycznej ocenie możliwości i potrzeb miasta: uzyskaniu 
środków finansowych na jego rozwój i modernizację, budowę dróg, rozwój sieci kana-
lizacji, zmniejszeniu podatków i podniesieniu poziomu edukacji jego mieszkańców36. 
Potrzeby te jasno formułował już Alberto Giesecke w swoich artykułach na łamach „Re-
vista Universitaria”, postulując za rozwojem ruchu turystycznego, podniesieniem pozio-
mu usług, napływem inwestycji i kapitału. Trzeba było jednak dwudziestu lat, by idea 
zrobienia z Cusco „mekki Ameryki” mogła być w pełni zrealizowana. 5 października 

34 Rozwój cuskeńskiego ruchu indigenistycznego w latach 1940–1950, wyrażanego w specyficznej 
dla Cusco idei cusqueñismo oraz incaísmo, omawiam szerzej w: Marta Kania, Archaeology – Na-
tionalism – Tradition. Some Comments about Cusco, Inti Raymi and National Identity in Peru in 
the 1th Half of the 20th Century, „Estudios Latinoamericanos” 2008, vol 28, s. 75–91. W niniejszym 
artykule przedstawię jedynie najważniejsze cechy ewolucji cusqueñismo, które stały się zapowie-
dzią zjawisk obecnych w życiu społeczno-kulturowym miasta w drugiej połowie XX wieku.

35 José Tamayo Herrera, Historia general..., op. cit., s. 694.
36 Zob. komentarz: Luís Nieto Degregori, Tres momentos en la evolución del cusqueñismo, „Márge-

nes. Encuentro y Debate” 1995, año 8, no 13/14, s. 132 i in.
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1937 roku intelektualiści i artyści cuskeńscy powołali Instituto Americano de Arte. 
Celem działania Instytutu była ochrona dziedzictwa kulturowego i artystycznego mia-
sta. W 1943 roku, podczas jednego z zebrań na temat incaísmo zapadła przełomowa 
dla Cusco decyzja – postanowiono zorganizować specjalny dzień poświęcony miastu, 
jego historii, tradycji, populacji: Día del Cusco, wyznaczając jego datę na 24 czerwca. 
Wybrano tę datę nie przypadkiem – odwołano się do historii okresu inkaskiego i infor-
macji zawartych w źródłach na temat jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu 
Inków, Inti Raymi. Obchodzone w czerwcu święto ku czci Słońca uznano za najbar-
dziej oryginalną, najsilniej zakorzenioną pośród tradycji regionu andyjskiego, zatem 
odwołanie się do tej daty i pomysł, by powrócić do organizacji święta postrzegano jako 
doskonały sposób na podkreślenie wyjątkowości i charakteru Cusco37. Obchody Día 
del Cusco i restauracja Inti Raymi stanowiły również okazję do promocji miasta za-
równo na arenie narodowej, jak i międzynarodowej – uroczyste obchody miały uczynić 
z Cusco najważniejszy cel turystyki Peru, a może nawet całego kontynentu. Wierzono 
w potencjał Cusco, jego historii, tradycji i „magii”, która emanowała z zachowanych 
inkaskich murów. Potencjał, który należało wykorzystać. 

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był wicedyrektor Instytutu, wykładowca 
z UNSAAC, zapalony indigenista cuskeński, nazywany „apostołem cusqueñismo” 
Humberto Vidal Unda38. Przyznawał on otwarcie, że fiesta del Inti Raymi miała szan-
sę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego typu na świecie. 
8 stycznia 1944 roku w Instytucie Sztuki Amerykańskiej zatwierdzono entuzjastycznie 
projekt obchodów Dnia Cusco39. Powołano Komitet Organizacyjny Pro-Celebración 
del Día del Cusco, którego przewodniczącymi zostali dyrektor Instituto Americano de 
Arte, dyrektor Instytutu Archeologicznego oraz prezes Klubu Automobilowego, jako 
przedstawiciel ruchu turystycznego. Już w styczniu Instytut Amerykański ogłosił kon-
kurs na hymn Cusco, który wszyscy mieszkańcy miasta mogliby odśpiewać w trak-
cie święta40. W cuskeńskiej prasie pomysł uroczystości komentowano entuzjastycznie, 
podkreślając, że brakowało dotąd w kalendarzu cuskeńskim dnia poświęconego same-
mu Cusco, a przecież miasto to jak żadne inne w Peru zasługiwało na swoje święto. 
Nazywano również Dzień Cusco sposobem na umocnienie la conciencia cusqueñista 

37 Luis Felipe Paredes, prezes Instytutu Amerykańskiego, podkreślał, że obchody święta ku czci 
Słońca są odwołaniem do „najbardziej oryginalnej, naturalnej tradycji cuskeńskiej” (cyt. za: 
Rossano C. Calvo, Qosqo. Sociedad e ideología, Estudios de Antropología del Qosqo, Qosqo 
1995, s. 30).

38 Humberto Vidal Unda (1906–1979) ukończył Universidad Nacional de San Antonio Abad, otrzy-
mując stopień doktora nauk filozoficznych na podstawie pracy Hacia un nuevo arte peruano. 
W 1945 roku pełnił funkcję prezesa Instituto Americano de Arte w Cusco oraz honorowego pre-
zesa Asociación Folklórica. Dzięki jego staraniom w 1947 roku ustanowiono Cusco „stolicą tury-
styczną Peru” (Delia Vidal de Milla, Humberto Vidal Unda. Su pensamiento, su obra, su pasión: el 
Cusco, Edición Garcilaso, Cusco 1982; por.: El Día del Cusco, „El Comercio”, 27 de enero, Cusco 
1944, s. 3; José Tamayo Herrera, Historia del Indigenismo..., op. cit., s. 260–261; idem, Historia 
general..., op. cit., s. 695; Rossano C. Calvo, Qosqo. Sociedad..., op. cit., s. 29 i n.

39 El Día del Cusco, „El Comercio”, 19 de enero, Cusco 1944, s. 2.
40 Dla autora najlepszej kompozycji hymnu Cusco przewidziano nagrodę w wysokości 200 soli. 

Konkurs wygrali Roberto Ojeda Campana (muzyka) i Luis Nieto Miranda (słowa) (Día del Cusco. 
Concurso para el Himno y Canciones al Cusco, „El Comercio”, 25 de enero, Cusco 1944, s. 5).
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(świadomości bycia cuskeńczykiem), dniem „egzaminu z tożsamości cuskeńskiej”, 
który każdy mieszkaniec miasta identyfikujący się z jego historią i kulturą powinien 
przejść, oraz „aktem wiary” autentycznego cusqueñismo41. 

24 czerwca 1944 roku obchodzono święto ku czci Cusco po raz pierwszy. Wów-
czas też odbyła się pierwsza inscenizacja zrekonstruowanego na podstawie źródeł i ba-
dań etnohistorycznych święta Inti Raymi, którą oglądał zaproszony na uroczystości 
prezydent Republiki, Manuel Prado Ugarteche. Święto Día del Cusco rozpoczęło się 
już o piątej rano salwą armatnią przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki muszli 
pututus. Następnie odprawiono w intencji miasta mszę w katedrze i odebrano paradę 
wojskową na Plaza de Armas na cześć prezydenta Peru. O czternastej rozegrała się 
inscenizacja Inti Raymi oraz parada przedstawicieli wspólnot prowincji (representa-
ciones provinciales) na terenie Sacsahuaman. Wieczorem w teatrze Colón zorganizo-
wano Gran Velada de Gala, a na zakończenie bankiet oraz bal z udziałem prezydenta. 
Następnego dnia, 25 czerwca, w centrum miasta otwarto wystawy sztuki i rzemiosła; 
wmontowano również tablicę okolicznościową na terenie Uniwersytetu San Antonio 
Abad oraz rozegrano mecz piłki nożnej między drużyną z Cusco i z Arequipy. Należy 
zauważyć, że prócz programu artystycznego, bankietów, przemówień i toastów w trak-
cie Día del Cusco odbyło się również wmontowanie pierwszego kamienia fundamen-
tów Pałacu Sprawiedliwości, inauguracja sieci kanalizacji oraz inauguracja brukowania 
ulic w dzielnicach otaczających historyczne centrum42. Jeszcze tego samego roku w li-
stopadzie, doceniając symboliczną siłę i przekaz wydarzenia, parlament peruwiański na 
mocy specjalnej Ustawy nr 10196 zatwierdził rozszerzenie uroczystości i organizację 
obchodów Tygodnia Cusco (La Semana Jubilar del Cusco):

[...] pomiędzy 24 czerwca włącznie a 1 lipca zostaną zorganizowane ludowe fie-
stas, wystawy sztuki folklorystycznej i działania kulturalne, których celem będzie 
wzmocnienie narodowego i międzynarodowego ruchu turystycznego oraz godne 
zaprezentowanie ziemi Inków43.

Rok 1944 jest przez autorów zajmujących się historią indigenizmu cuskeńskiego 
nazywany „Rokiem Światła”, „Rokiem Oświecenia” dla Cusco44. Semana Jubilar del 
Cusco stał się niezwykle wymownym narzędziem nie tylko promocji miasta, lecz tak-
że programu edukacji i działań na rzecz rozwoju tożsamości lokalnej (cusqueñismo) 
mieszkańców Cusco. Był również impulsem kształtowania podstaw tożsamości naro-
dowej Peruwiańczyków, ponieważ to dzięki Tygodniowi Cusco i nowym-starym sym-
bolom cusqueñismo (takim jak Inti Raymi, czy hymn Cusco oparty na tradycji pieśni 

41 El Día del Cuzco, „El Comercio”, 19 de enero, Cusco 1944, s. 2; Juan José Nuñez Chávez, El Día 
del Cuzco, „El Comercio”, 5 de abril, Cusco 1944, s. 3; Día del Cuzco, „El Comercio”, 25 de abril, 
Cusco 1944, s. 2.

42 Día del Cuzco. Programa General, „El Comercio”, 15 de junio, Cusco 1944, s. 2.
43 Cyt. za: Cincuenta años de Inti Raymi, Banco Continental Lima, Municipalidad Cuzco, Cuzco 

1994, s. 76. Szerzej na ten temat: Karina Pacheco Medrano, Incas, indios y fiestas..., op. cit., 
s. 285–291; por.: Marisol de la Cadena, Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in 
Cuzco, Peru, 1919–1991, Duke University Press, Durham–London 2000, s. 155–172. 

44 Rossano C. Calvo, Qosqo. Sociedad..., op. cit., s. 29.



MARTA KANIA112

huayno) tradycja nawiązująca do czasów inkaskich zaczęła jednoznacznie definiować 
pojęcie la peruanidad już nie tylko wśród samych cuskeńczyków, ale i na arenie naro-
dowej. Nie można oczywiście zapomnieć, że obecność prezydenta Republiki i fakt sku-
pienia uwagi całego Peru na święcie ku czci Cusco odegrały ważną rolę w kontekście 
rywalizacji politycznej i kulturalnej Cusco z Limą (walki z centralizmem i dominacją 
wybrzeża, tak charakterystycznej dla idei cusqueñismo).

Cusqueñismo lat 1940–1950 nabrało cech klasycznych. Jego rozwojowi sprzyjała 
w tym czasie instytucjonalizacja badań nad historią i kulturą Cusco, a także – szerzej – 
regionu andyjskiej sierra. Studia z dziedziny antropologii, historii, etnohistorii, studia 
nad folklorem regionu andyjskiego przeżywały swoją złotą epokę dzięki utworzeniu 
w 1941 roku Katedry Antropologii i Archeologii na Uniwersytecie San Antonio Abad45. 
Kształtowała się cuskeńska szkoła antropologiczna, której program obejmował zarów-
no historię, problematykę społeczno-polityczną regionu, jak też interdyscyplinarne stu-
dia z zakresu religioznawstwa czy demografii. Badania archeologiczne prowadzone na 
terenie samego Cusco wiązały się nie tylko z wykopaliskami, lecz również z renowacją 
najważniejszych budowli okresu inkaskiego (m.in. Acllahuasi, Intihuasi). W tej fazie 
instytucjonalizacji cusqueñismo nie zabrakło i profetyzmu. Działaniom podejmowanym 
ku czci miasta i promującym inkaskie dziedzictwo towarzyszyła wiara w nadejście 
„lepszego jutra”, w transformację Cusco w centrum polityczne i kulturalne, z którego 
promieniować będą najszlachetniejsze idee na cały obszar kontynentu – tak jak miało 
to miejsce za czasów panowania Inków. Z okazji kolejnych Dni Cusco w lokalnej 
prasie pojawiały się egzaltowane artykuły wysławiające inkaską przeszłość i potęgę:

Cuzco! Niegdyś byłeś pępkiem Ameryki, jej stolicą, sercem, umysłem, jej światłem, 
jej sterem i okrętem! Ponownie, o wspaniałe Cuzco, staniesz się sercem Tahuantin-
suyo. Na nowo odrodzisz się z popiołów, ponieważ jesteś miastem wiecznym, mia-
stem nieśmiertelnym, tak jak ośnieżone szczyty Ausangate i mury Sacsayhuamán46.

Egzaltacja, profetyzm, misja – postawy i hasła towarzyszące organizacji La Sema-
na Jubilar del Cusco, a przede wszystkim inscenizacji święta Inti Raymi, stawały się 
stopniowo podstawą przekształcenia cusqueñismo w ideologię, która nabierała coraz 
wyraźniej cech szowinizmu lokalnego. 

1984–1995: qosqoruñismo Daniela Estrady Pereza

Kryzys polityczny i gospodarczy lat 80. XX wieku przyniósł destabilizację społe-
czeństwa peruwiańskiego. Eksperymenty polityczne i gospodarcze, terror Sendero 
Luminoso, który dławił region sierra, zachwianie autorytetu władzy, zły wizerunek 
państwa na arenie międzynarodowej. W tym burzliwym i trudnym dla Peru okresie 

45 Katedra Antropologii i Archeologii została założona dzięki staraniom wybitnego archeologa 
i andynisty, Johna Howarda Rowe’a. Uniwersytet San Antonio Abad był tym samym pierwszym 
uniwersytetem na terenie Ameryki Łacińskiej, na którym można było uzyskać stopień naukowy 
antropologa. 

46 Agustin Tamayo, En el Día del Cusco, 1945, „Vilcanota” 1945, no 4–5, s. 20–21.
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temat cusqueñismo zajął ponownie najważniejsze miejsce w dyskursie politycznym 
i intelektualnym Cusco. Idea zaszczepiona przez idealistów i romantyków z Univer-
sidad Nacional de San Antonio Abad, która przeszła fazę posłannictwa, a następnie 
fazę instytucjonalizacji, stała się credo politycznym lewicowych władz municypalnych 
podczas rządów burmistrza Daniela Estrady Pereza (1947–2003), postaci zupełnie wy-
jątkowej w dwudziestowiecznej historii miasta. 

Urodzony w Cusco Daniel Estrada Pérez, doktor prawa, fundator i przewodniczący 
Komitetu Praw Człowieka w Cusco (Comité de Derechos Humanos del Cusco, 1979), 
był wybierany na stanowisko alcalde (burmistrza) trzykrotnie: z ramienia Izquierda 
Unida (w latach 1984 i 1989) oraz jako przedstawiciel centrolewicowego ugrupowania 
Frente Unido (FU, 1993 – uzyskał wówczas największe na terenie całego Peru popar-
cie, sięgające 70%). Następnie stworzył Unión por el Perú (UPP), partię, z ramienia 
której został trzykrotnie wybrany do Kongresu Republiki (od 1995 do 2003 roku), 
uzyskując w wyborach za każdym razem największą liczbę głosów zdobytych przez 
opozycję47. 

Za rządów Daniela Estrady idea cusqueñismo stała się podstawą polityki regionalnej 
władz municypalnych. Metodą rewindykacji walorów kulturowych regionu andyjskiego, 
programem odnowy i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego Cusco. Nadal 
również poprzez ideę cusqueñismo wyrażano sprzeciw wobec centralizmu i dominującej 
polityki kreolsko-metyskiej Limy oraz przeciwstawiano się ciągłej marginalizacji i igno-
rancji ze strony władz centralnych. Daniel Estrada i przedstawiciele administracji muni-
cypalnej zdawali sobie sprawę, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian i doprowadzenie 
do realizacji koniecznych reform społecznych i gospodarczych, dzięki którym możliwe 
będzie przezwyciężenie stanu stagnacji, marazmu i zacofania prowincji, wymaga za-
równo starannego opracowania planu działań, jak i zdobycia kredytu zaufania wśród 
mieszkańców Cusco i całego departamentu. Program pierwszego okresu rządów alcalde 
(lata 1984–1986) opierał się zatem na fundamentalnych celach: kształtowaniu i uznaniu 
praw obywatelskich mieszkańców Cusco (la ciudadania); pomocy najbiedniejszym; pro-
gramie dostępu do podstawowych usług publicznych: kanalizacji, elektryczności, dróg; 
uznaniu i rozwoju wartości kulturowych miasta (reconocimiento cultural); reformie 
administracyjnej. W latach 1990–1995 za najważniejsze uznano: rozwój ekonomiczny 
miasta oraz rozwój sektora usługowego; rozwój infrastruktury miejskiej; reformę ad-
ministracji municypalnej; rozwój sfery kulturalnej miasta (instytucji takich jak muzea, 
biblioteki, teatry, wspieranie działalności cuskeńskich artystów i intelektualistów) oraz 
– last but not least – promocję miasta na arenie narodowej i międzynarodowej48. W Cu-
sco pojawili się nowi aktorzy społeczni; do głosu dochodziły ruchy na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego, ruchy ekologiczne, ruchy socjalne zwalczające biedę, komitety 
czystej wody, dostępu do elektryczności, usług, komitety ochrony przyrody, programy 

47 José Tamayo Herrera, Eduardo Zegarra Balcázar, Conversaciones: Las elites cusqueñas, Instituto 
Nacional de Cultura, Dirección Regional de Cultura del Cusco, Cusco 2008, s. 376–377; Víctor 
Vidal Pino Zambrano (consultor), Democracia participativa para el desarrollo local. La experien-
cia del alcalde Daniel Estrada en el Cusco, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
UNDP, Lima 2004; Karina Pacheco Medrano, Incas, indios y fiestas..., op. cit., s. 148–155.

48 Na podstawie: Víctor Vidal Pino Zambrano (consultor), Democracia participativa..., op. cit., s. 10. 
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alimentacyjne itd. W ten sposób ubrana w program konkretnych reform i działalność 
poszczególnych instytucji i organizacji społecznych idea cusqueñismo uległa wyraź-
nej konsolidacji. Ważnym czynnikiem planowanych zmian była praca nad tożsamością 
mieszkańców prowincji i samego Cusco. Nie bez znaczenia pozostawał oczywiście fakt, 
że w 1983 roku rząd Peru Ustawą nr 23765 ogłosił Cusco „turystyczną stolicą Peru” 
oraz nadał miastu rangę symbolu „kulturowego dziedzictwa narodu peruwiańskiego”. 
W tym samym roku miasto znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Przyrodniczego UNESCO. W 1993 roku Konstytucja Peru nadała Cusco miano 
„Historycznej Stolicy Peru”. W peruwiańskich i międzynarodowych mass mediach Cu-
sco było również nazywane „miastem imperialnym”, „miastem tysiąclecia”, „archeolo-
giczną stolicą Ameryki Południowej”, „nieśmiertelnym Cusco”49. Bardzo istotna stała 
się również kwestia wyglądu miasta, który miał stanowić mocne podstawy i wizualną 
stronę promowanej „tożsamości cuskeńskiej”. Opracowano specjalną strategię kontroli 
i planowania, za którą odpowiadała między innymi instytucja pod nazwą Gerencia de 
Imagén del Cusco (Zarząd do spraw Wizerunku Cusco), należąca do Instituto Nacional 
de Cultura (INC, oddział w Cusco). Okresem, który oficjalnie faworyzowano w dzie-
jach miasta (i całego departamentu), był oczywiście okres inkaski. Sam alcalde Estrada 
nazywał się niekiedy Pachacutekiem, nawiązując do najpotężniejszego według tradycji, 
dziewiątego władcy Inków. Miasto stopniowo przekształcało się w olbrzymie muzeum na 
wolnym powietrzu. Przeprowadzono kilka kampanii archeologicznych (przede wszyst-
kim w historycznym centrum, wokół Plaza de Armas oraz na terenie pozostałości po 
inkaskiej Świątyni Słońca, Coricanchy). Do inkaskiej przeszłości nawiązywały dzieła 
artystów cuskeńskich, które na polecenie władz miejskich ustawiano w różnych częś-
ciach Cusco: monumentalny pomnik Inki Pachacuteka przy Avenida del Sol (podobno 
Inka ma rysy twarzy Daniela Estrady); potężny postument z żelaznym posągiem kondora 
Apuchín w dzielnicy San Sebastian; pomnik Manco Capaca i Mama Ocllo – mityczno-
-historycznych Fundatorów Państwa Inków na placu Limacpampa (il. 1). Fontanny na 
miejskich placach dekorowano wyobrażeniami pumy, węża amaru i motywami znanymi 
z ceramiki inkaskiej. Jedną ze ścian przy najważniejszej arterii miasta, Avenida del Sol, 
ozdobił mural przedstawiający inkaską wersję historii Peru (il. 2)50. Kontrola nad spe-

49 Zob.: Marisol de la Cadena, Indigenous Mestizos..., op. cit., s. 327–328; por.: Helaine Silverman, 
Touring Ancient Times. The Present and the Past in Contemporary Peru, „American Anthropolo-
gist. New Series” 2002, vol. 104, no 3, s. 885, 899. Przytoczone określenia pojawiły się między 
innymi podczas 25th International Congress of Americanists w Ciudad de la Plata w Argentynie 
w 1933 roku oraz w trakcie 7th Convention of Mayors of the Great Word Cities w Mediolanie 
w 1978 roku.

50 Uważa się, że jest to największy i najdłuższy mural na terenie Ameryki Południowej: mierzy 
47 x 6 metrów. Wykonało go czterech malarzy cuskeńskich, a uroczyste odsłonięcie miało miejsce 
podczas La Semana Jubilar del Cusco w 1992 roku. Co ciekawe, alcalde Daniel Estrada na własną 
prośbę nie został przedstawiony na muralu. Szerzej na temat „rewolucji” w wyglądzie Cusco zob.: 
Rossano C. Calvo, Qosqo. Sociedad..., op. cit., s. 93–95; Antoinette Molinié, The Resurrection of 
the Inca: The Role of Indian Representations in the Invention of Peruvian Nation, „History and 
Anthropology” 2004, vol. 15, no 3, s. 233–250; Helaine Silverman, Touring Ancient Times..., 
op. cit.; zob. również: Diana Milena Hernández Hurtado, Cuzco: experiencias de vida en el centro 
histórico [w:] Luis Nieto Degregori (comp.), El ombligo se pone piercing. Identidad, patrimonio 
y cambios en el Cuzco, Centro Guaman Poma de Ayala, Cusco 2009, s. 96–114.



Il. 1. Pomnik założycieli Cusco, Manco Capaca i Mama Ocllo. Plac Limacpampa, Cusco 2009. Wszystkie 
zdjęcia z archiwum autorki.

Il. 2. Mural namalowany na jednym z budynków przy Avenida del Sol w 1992 roku, przedstawiający dzieje 
regionu andyjskiego i Cusco od czasów mitycznych po współczesność. Nad muralem symbol Cusco – 
Disco de Echenique. Cusco 2009.
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cyficznym image’em Cusco oraz odwoływanie się do przeszłości były widoczne nawet 
w nazwie miasta, którą burmistrz Daniel Estrada postanowił oficjalnie zmienić z hiszpań-
skiego Cuzco na keczuańskie Qosqo. Decyzją władz municypalnych (Acuerdo Municipal 
nr 78) w dniu 23 czerwca 1990 roku przyjęto nową-starą nazwę jako wyraz szacunku dla 
tradycji językowej regionu i hołd złożony „miastu – matce Nowego Świata, najstarsze-
mu miastu na kontynencie, o nieprzerwanej od kilku stuleci historii”51. Zmianie nazwy 
miasta towarzyszyła oczywiście zmiana nazw ulic, które zapisywano odtąd w języku 
hiszpańskim oraz w języku quechua. Burmistrz Estrada postawił również na wzmoc-
nienie poczucia jedności i tożsamości regionalnej poprzez promowanie określonych 
symboli Cusco: Dekretem municypalnym nr 021 A/CPC.SG z 1984 roku ustanowiono, 
że oficjalnym językiem miasta jest język quechua. Kolejny Acuerdo Municipal nr 17 
z 11 czerwca 1984 roku przyjął jako obowiązującą oficjalną wersję hymnu Cusco utwór 
skomponowany w 1944 roku przez poetę cuskeńskiego Luisa Nieto Mirandę i kompo-
zytora Roberta Ojeda Campanę. Następna dyrektywa władz miejskich wydana w 1986 
roku ustanawiała jako oficjalny herb miasta dysk określany jako Disco de Echenique52, 
rezygnując z dotychczasowej heraldyki i oznaczeń hiszpańskich z okresu kolonialnego 
oraz tych wprowadzonych przez administrację kolonialną. W tym czasie postanowiono 
również, że oficjalnym sztandarem miasta – la Bandera del Qosqo – będzie tzw. Tęczo-
wy Sztandar Tahuantinsuyu (il. 3). Od 1984 roku symbol ten towarzyszy oficjalnej fladze 
Republiki Peru podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń w mieście i departamen-
cie53. Tak opracowana symbolika miała być wyrazem najgłębszego szacunku i uznania 

51 Cyt. za: Antoinette Molinié, The Resurrection of the Inca..., op. cit., s. 244.
52 Złoty dysk z wizerunkiem Wiracochy/Słońca (?) został odnaleziony w Cusco w 1853 roku, za pre-

zydentury José Rufino de Echenique i ofiarowany prezydentowi przez jednego z potomków Inków, 
którego imię niestety się nie zachowało. Oryginalny dysk datowany na około 500 r. p.n.e. znaj-
duje się w American Museum of Natural History w Nowym Jorku. Słoneczna tarcza nawiązująca 
stylem ikonografii do tradycji Tiahuanaco jest do dziś przyjętym powszechnie symbolem miasta 
i pojawia się na wszystkich oficjalnych dokumentach, w prasie, podczas uroczystości kościelnych 
i świeckich oraz zdobi mury siedziby władz Cusco.

53 Tzw. Tęczowy Sztandar Tahuantisuyu, czyli wyobrażenie tęczy kuychi, to temat drażliwy dla 
mieszkańców i środowiska intelektualnego Cusco. Jorge Flores Ochoa, wybitny antropolog cu-
skeński, twierdzi, że państwo Inków nie miało nigdy takiego symbolu. Przyznaje, że sam symbol 
tęczy, jako symbol wody, był znany w okresie inkaskim – umieszczano go na tarczach wojow-
ników; pojawia się również jako symbol szlachty inkaskiej, co można stwierdzić na podstawie 
portretów nobilów cuskeńskich z XVII i XVIII wieku. Ale generalnie sztandar w takiej formie, 
jaką dysponujemy obecnie, nie istniał w okresie prekolumbijskim. Faktem jest jednak, że tęczowy 
sztandar jako symbol kultury inkaskiej i odwołanie do tradycji państwa Inków został zaadapto-
wany już przez organizacje proindígena w czasach rządów Augusto B. Leguía, a w latach 50. 
wykorzystywano La Bandera del Tawantisuyu w inscenizacjach Inti Raymi. Jako symbol Cusco 
tęczowy sztandar został wykorzystany przez dziennikarza Radio Tawantinsuyo Raúla Montesi-
nosa Espejo w 1973 roku. Dziennikarz niósł go podczas uroczystego marszu na Plaza de Armas 
z okazji dwudziestopięciolecia istnienia radia. Jeszcze w tym samym roku tęczowa flaga zawisła 
po raz pierwszy na maszcie w centrum miasta. Pierwszy zapis uznający oficjalnie tęczową flagę 
za symbol Cusco pojawił się już pod datą 9 czerwca 1978 roku (Resolución Municipal nr 17 
podpisana przez alcalde Gilberto Muñiza). W tym samym mniej więcej czasie w Kalifornii artysta 
amerykański Gilbert Baker wykorzystał wzór tęczy jako symbol środowisk homoseksualnych. 
W 1979 roku użyto go po raz pierwszy i od tamtej pory tęczowa flaga jest powszechnie kojarzona 



Il. 3. Tęczowy Sztandar Tahuantinsuyu, oficjalny symbol Cusco od 1984 roku. Parada z okazji La Semana 
Jubilar del Cusco, Cusco 2009.
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własnych wartości kulturowych w opozycji do hispanizmu czy kosmopolityzmu Limy. 
W zamyśle alcalde miała stać się fundamentem cuskeńskiej tożsamości regionalnej, która 
miała z kolei służyć jako podstawa dalszych, koniecznych zmian – reform i przeobrażeń 
andyjskiej sierra. 

Zwiększono także znacznie wydatki na inwestycje. Służyły nie tylko rozwojowi go-
spodarczemu, ale ich celem była poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Cu-
sco. Inwestycje te to organizacja publicznej służby oczyszczania miasta (LIMPUQO), 
doprowadzenie wody pitnej (servicio de agua potable), konstrukcja dróg i polepszenie 
ruchu drogowego w mieście oraz program elektryfikacji miasta. Poprawa warunków 
bytu miała opierać się również na tzw. rozwoju potencjału ludzkiego. Zakładano, 
budowano lub remontowano place zabaw, obiekty sportowe, parki. Podjęto się po-
nadto rewitalizacji centrum historycznego i określonych dzielnic miasta (na przykład 
historycznej dzielnicy San Blas). Powstała nowa biblioteka, Teatr Municypalny, Mu-
zeum Sztuki Współczesnej. Zainwestowano w promocję miasta poprzez wydawanie 
szeregu publikacji (naukowych i popularnonaukowych), przewodników i opracowań 
historycznych, które dostarczano gratis do instytucji edukacyjnych i tych związanych 
z promocją miasta54. Odradzał się również ruch turystyczny. Po aresztowaniu Abimaela 
Guzmana w 1992 roku i osadzeniu go w więzieniu, po zlikwidowaniu zagrożenia ze 
strony partyzantki Świetlistego Szlaku, wraz ze wzrostem bezpieczeństwa i spokoju 
wzrosło zainteresowanie odległymi obszarami Peru i samym Cusco, które już w po-
łowie lat 90. przeżyło prawdziwy boom turystyczny. W 1995 roku przybyło do Cusco 
ponad 180 tysięcy turystów, przy około 250 tysiącach, którzy odwiedzili Peru. W 1996 
roku liczba ta wzrosła do 600 tysięcy55. Wpływ na tak gwałtowny rozwój ruchu tury-
stycznego miał z pewnością również niezwykły rozmach i proliferacja fiestas, wystaw, 

z mniejszościami seksualnymi. W 2000 roku władze municypalne Cusco po raz pierwszy przyzna-
ły otwarcie, że tzw. Tęczowy Sztandar Tahuantinsuyu jest zbyt podobny do emblematu organizacji 
homoseksualnych i że jest to sytuacja niezręczna dla wizerunku Cusco. Na łamach „El Comercio” 
ówczesny alcalde Carlos Valencia Miranda oskarżał nawet organizacje homoseksualne o zapoży-
czenie tęczowego symbolu Inków. Obawiano się, że zagraniczni, znamienici goście zapraszani na 
uroczyste okazje odmówią fotografowania się na tle tęczowej flagi. W październiku 2007 roku 
zorganizowano sympozjum Vigencia de la bandera del Cusco, podczas którego intelektualiści cu-
skeńscy (antropolodzy, historycy, przedstawiciele lokalnych władz) opowiedzieli się w większości 
za zmianą flagi Cusco. Jak dotąd jednak nie podjęto żadnych decyzji w tej sprawie, a Tęczowy 
Sztandar jest nadal obowiązkowym elementem wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych uroczysto-
ści w Cusco (zob.: http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2007-10-16/cusco_cambiara_la_bande-
ra_de_a.html (dostęp: 22.11.2010). Na temat kontrowersji związanych zarówno z wprowadzeniem 
nowego herbu miasta, jego nowej-starej nazwy, jak i Tęczowego Sztandaru zob.: Karina Pacheco 
Medrano, Incas, indios y fiesta..., op. cit., s. 150–153.

54 Za: Víctor Vidal Pino Zambrano (consultor), Democracia participativa..., op. cit., s. 40–42; por.: 
Helaine Silverman, Touring Ancient Times..., op. cit., s. 885; szerzej na ten temat zob.: Jorge 
A. Flores Ochoa, El Cuzco. Resistencia y continuidad, Centro de Estudios Andinos Cusco, Cusco 
1990. 

55 Za: Jorge A. Flores Ochoa, Buscando los espíritus del Ande: turismo místico en el Qosqo [w:] 
Hiroyasu Tomoeda, Luis Millones (eds.), La tradición andina en tiempos modernos, Ethnological 
Reports no 5, National Museum of Ethnology, Osaka 1996, s. 10; szerzej temat dynamicznego roz-
woju turystki w nowych warunkach społeczno-politycznych Peru omawia: Guillermo Mosquiera 
Lovón, Turismo y desarollo en el Cusco, „Crónicas Urbanas” 1996, vol. 5, nr 5, s. 36–48.
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konkursów, parad, inscenizacji i wielu innych wydarzeń kulturalnych, które zaczęły 
znacznie wykraczać poza tradycyjny, tygodniowy program La Semana Jubilar del Cu-
sco organizowany w czerwcu: w 1993 roku uroczystości ku czci Cusco trwały od końca 
kwietnia do pierwszych dni sierpnia.

Cusco pod rządami Daniela Estrady przeżywało niewątpliwie prawdziwy rene-
sans. Cusqueñismo – utożsamianie się z miastem, afirmacja jego historii oraz dziedzic- 
twa cywilizacji inkaskiej – stało się postawą obowiązkową dla wszystkich mieszkań-
ców dawnej stolicy Inków. Towarzyszyła jej duma i wywyższanie się w stosunku do 
pozostałych obywateli Peru. Doszło do tego, że zaczęto krytykować każdego, kto nie 
pochodził z Cusco, nie mieszkał w Cusco lub nie pracował dla dobra Cusco (a więc 
prezentował postawę, którą jednoznacznie w mieście określano jako anticusqueñismo). 
Ten aspekt polityki regionalnej alcalde Estrady wzbudzał coraz więcej kontrowersji. 
Pojawiły się nawet otwarte zarzuty, że lokalny patriotyzm mieszkańców Cusco to już 
nie tylko silna identyfikacja z miastem i jego historią, lecz wręcz etnocentryzm, lo-
kalny szowinizm, który określano mianem qosqoruñismo (od oficjalnej nazwy miasta, 
Qosqo). Daniel Estrada, przedstawiany w prasie jako Qosqoruna („Człowiek z Cusco”), 
stał się symbolem „Inca Power” – wszelkich działań zmierzających do tego, by Cusco 
stało się czystym symbolem wartości promowanych jako najważniejsze w państwie – 
symbolem tradycji inkaskiej, „narodowego trzonu” Peru. Qosqoruñismo miało bardzo 
jasne założenia – opierało się na znanej już z lat 40. i 50. egzaltacji, rewaloryzacji 
kultury inkaskiej, idei wykorzystania jej symboli. „Odnowienie ducha lo Inca” miało 
według alcalde Estrady poprowadzić Cusco w stronę modernizacji poprzez połączenie 
przeszłości i teraźniejszości w imię nowej, lepszej przyszłości56. Symbolicznie i wi-
zualnie połączenie to dokonywało się co roku podczas święta Inti Raymi, kiedy „Inka 
Pachacutek” przekazywał alcalde Cusco khipu i „błogosławił” jego rządy.

Należy jednak zauważyć, że egzaltowanym hasłom na temat wspaniałej przeszło-
ści i inkaskiej tożsamości miasta towarzyszyła również smutna i bolesna świadomość 
ciągłej niedoskonałości, braków, stałej dychotomii między wyobrażeniami o wielkości 
Cusco Inków a ponurą rzeczywistością Cusco końca XX wieku, którą dopiero starano 
się zmieniać. Elity cuskeńskie miały pełną świadomość rozbieżności między wspaniałą 
przeszłością i biedną, zacofaną teraźniejszością miasta. Jorge Flores Ochoa w jednej 
z dyskusji na temat cusqueñismo z połowy lat 90. wyraźnie podkreślał trudności, przed 
którymi staje każdy mieszkaniec Cusco, z jednej strony uczony na temat wielkości jego 
historii i tradycji, a z drugiej świadek jego słabości i braków. José Tamayo Herrera – 
bodaj najwybitniejszy cuskenista XX wieku – otwarcie przyznawał, że bycie cuskeń-
czykiem „to tragedia i dramat”; „myślenie o Cusco jest bolesne”. Zawsze balansuje się 
na granicy świadomości bycia mieszkańcem jednocześnie Stolicy Imperium i stolicy 
zaledwie jednego z wielu departamentów Peru; mieszkańcem Stolicy Królów i miasta 
prowincjonalnego57. 

56 Rossano C. Calvo, Qosqo. Sociedad..., op. cit., s. 40–41.
57 Jorge A. Flores Ochoa, El Cuzco. Resistencia..., op. cit., passim; José Tamayo Herrera, Historial 

general..., op. cit., s. 456 i n.; dyskusję i poglądy intelektualistów cuskeńskich przedstawia i oma-
wia szerzej Luis Nieto Degregori, Una aproximación..., op. cit., s. 441–476. 
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1999–2009: cusqueñismo współczesne – ruch protestu 
społecznego i pytanie o tożsamość w obliczu komercjalizacji

Pytanie o tożsamość lokalną mieszkańców Cusco pojawiło się ponownie jako najważ-
niejszy temat debaty społecznej pod koniec XX wieku. Idea cusqueñismo, definiowa-
na już powszechnie jako silne poczucie więzi z Cusco, jako identyfikacja z miastem 
i jego specyficznym charakterem, stała się wówczas podstawą (i siłą napędową) ruchu 
protestu społecznego, który zjednoczył mieszkańców Cusco przeciwko autorytarnym 
decyzjom rządu Republiki.

W 1990 roku administracja prezydenta Alberto Fujimoriego zaakceptowała plan, by 
oddać w leasing Park Archeologiczny Machupicchu prywatnemu przedsiębiorstwu Peru 
Rail/Orient Express. Planowano wybudować kolejkę linową prowadzącą z turystyczne-
go miasteczka Aguascalientes (współczesne Machu Picchu) prosto do ruin inkaskiego 
miasta, mimo że specjalnie powołana komisja przy UNESCO jednoznacznie potępiła 
i odrzuciła możliwość budowy kolejki elektrycznej prowadzącej na teren ruin58. 

W 1999 roku intelektualiści, artyści i przedstawiciele społeczności akademickiej 
Cusco podpisali La Declaración por la Integridad de Machu Picchu, dokument, w któ-
rym wyrażono sprzeciw wobec planów budowy kolejki. W deklaracji podkreślono, 
że celem inwestycji są jedynie korzyści ekonomiczne właścicieli spółki Rail/Orient 
Express, natomiast nikt nie bierze pod uwagę szkód, które tego typu przedsięwzięcie 
może wyrządzić w środowisku naturalnym. Zarzucano inwestorom, że nie interesują 
się ochroną i zabezpieczeniem samego inkaskiego miasta. Jednoznacznie wyrażono de-
cyzję obrony Machupicchu przed zniszczeniem i sprzeciw wobec naruszenia „integral-
ności stanowiska”, które dzięki swoim wyjątkowym walorom przyrodniczym i kultu-
ralnym zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO59. Przypomniano 
również, że w 1981 roku rząd Peru nadał Machupicchu rangę Sanktuarium Historycz-
nego i ogłosił jako Patrimonio Cultural de la Nación, co jednoznacznie wykluczało 
jakąkolwiek ingerencję w struktury zarówno samego miasta Inków, jak i całego ob-
szaru Parku Archeologicznego Machupicchu. Pośród tych, którzy podpisali deklarację 
znaleźli się wybitni przedstawiciele archeologii, antropologii i historii, między innymi 
Walter Alva, Manuel Burga, Carlos Iván Degregori, Gustavo Gutiérrez, Luís Guillermo 
Lumbreras, Pablo Macera, Franklin Pease, Maria Rostworowski czy John H. Rowe60. 

58 Specjalna komisja przy UNESCO w 1999 roku została wysłana do Peru, by na miejscu dokładnie 
zapoznać się z tzw. sprawą Machupicchu. Na zakończenie jej prac powstał Report of the Mission 
to the Historic Sanctuary of Machu Picchu (Peru) from October 18–25 1999, który został przedsta-
wiony w trakcie 23. posiedzenia World Heritage Committee przy UNESCO (Marrakesz, Maroko, 
29 listopada – 4 grudnia 1999). Potępiono w nim jednoznacznie jakiekolwiek plany związane z bu-
dową kolejki i industrializacją Parku Archeologicznego Machupicchu. Szerzej na ten temat: Alberto 
Martorell, Machu Picchu: patrimonio cultural en peligro, Editorial Malze S.A., Lima 2000; Jorge 
A. Flores Ochoa, Contemporary Significance of Machu Picchu [w:] Richard L. Burger, Lucy C. Sala-
zar (eds.), Machu Picchu. Unveiling the Mystery of the Incas, New Haven–London 2004, s. 117–121.

59 Stanowisko zostało wpisane na Listę UNESCO w 1983 roku pod oficjalną nazwą Santuario Hi-
stórico y Natural de Machu Picchu, przyjętą przez rząd Fernando Belaúnde Terry na mocy Decreto 
Supremo 001-81-AA z 1981 roku.

60 Intelectuales rechazan el Teleférico, „El Sol”, 21 de abril 1999, s. 1, 2; zob. również komentarz: 
Por qué no se debe construir el Teleférico en Machupijchu?, „El Sol”, 8 de julio 1999, s. 7.
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Protest zjednoczył wiele środowisk – w demonstracjach wzięli udział nie tylko przed-
stawiciele UNESCO i INC (nadając sprawie międzynarodowego charakteru), ale również 
sami mieszkańcy Cusco, studenci nauk społecznych i architektury Uniwersytetu San An-
tonio Abad, profesorowie, przedstawiciele Rady Miasta, związkowcy. Idea cusqueñismo, 
która wyraźnie pobrzmiewała w hasłach uczestników marszów protestacyjnych, stała się 
podstawą spontanicznego ruchu społecznego skierowanego przeciwko decyzjom władz 
centralnych w Limie. Przez kilka miesięcy 1999 roku organizowano blokady dróg i tury-
stycznej linii kolejowej prowadzącej z Cusco do stacji w Machu Picchu. Zorganizowano 
także marsz protestacyjny z Cusco do miasteczka Machu Picchu („marsz ofiarny” – mar-
cha de sacrificio), w którym uczestniczyli profesorowie i studenci wszystkich uczelni 
cuskeńskich. Wybrano drogę kolejki prowadzącej do doliny Urubamby, by utrudnić 
przejazd pociągu turystycznego i zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na zagrożenie 
dziedzictwa kulturowego Peru. Lokalne media i prasa poddały się politycznym naciskom 
z Limy i nie podały wiadomości na temat marszu, ale informacja o całym wydarzeniu 
pojawiła się w prasie zagranicznej. W 2000 roku marsz do Machu Picchu powtórzono; 
wzięło w nim udział ponad 500 studentów, którzy mieli poparcie władz uniwersyteckich. 
15 maja 2001 roku około 400 studentów z UNSAAC (przede wszystkim Departamentu 
Archeologii i Antropologii) zorganizowało ponownie marcha de sacrificio w intencji 
obrony nienaruszalności i integralności inkaskiego stanowiska61. Była to kolejna inicja-
tywa, w której wyrażano sprzeciw wobec postępującej mimo protestów komercjalizacji 
Machupicchu i znacznego zwiększenia ruchu turystycznego, czyli działań jednoznacznie 
ocenianych jako szkodliwe i zagrażające Historycznemu Sanktuarium. Marsz protestacyj-
ny trwał w sumie trzy dni, wyruszył spod bramy Uniwersytetu San Antonio Abad i w dłu-
gim pochodzie dotarł do centrum Cusco. Następnie uczestnicy protestu busami dotarli 
do Ollantaytambo, dalszą trasę pokonując pieszo, wzdłuż linii torów kolejowych prowa-
dzących do stacji w Machu Picchu. Na głównym placu tego miasteczka zorganizowano 
mityng, a następnie część demonstrantów wspięła się na szczyt Machu i tam złożyła 
uroczystą przysięgę obrony dziedzictwa swych przodków62. W komentarzach prasowych 
drukowanych w lokalnej prasie podkreślano, że jest to protest jedności – marsz zjedno-
czył środowisko akademickie i połączył wszystkich mieszkańców Cusco bez względu na 
przekonania polityczne. Był to pierwszy przypadek, kiedy w historii miasta, w historii 
Peru, a może nawet w historii Ameryk doszło do mobilizacji społeczeństwa na taką skalę 
w obronie dziedzictwa historycznego (archeologicznego). Demonstracje cuskeńczyków 
oraz nacisk opinii międzynarodowej wystarczyły, by administracja urzędującego tymcza-
sowo po obaleniu dyktatury Alberto Fujimoriego prezydenta Valentína Paniagua ogłosiła 
zawieszenie wszelkich negocjacji z Peru Rail/Orient Express i odrzucenie projektów 
związanych z budową kolejki63.

61 Centenares de alumnos de la UNSAAC por la intangibilidad de Machupicchu, „El Sol”, 17 de 
mayo 2001, s. 2.

62 Estudiantes universitarios hoy iniciarán marcha de sacrificio hacia Machupicchu, „El Sol”, 16 de 
mayo 2001, s. 2. 

63 Decreto Supremo no 029-2001-AG ogłoszony 20 maja 2001 roku (za: Mariana Mould de Pease, 
Machu Picchu y el código de ética de la Sociedad de Arqueología Americana. Una invitación al 
diálogo intercultural, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC, Fondo Editorial 
PUCP, Lima, s. 22–23). 
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Dziś coraz wyraźniej można odczuć, że najważniejszym z problemów (wyzwań?), 
przed którym stoi idea cusqueñismo, jest komercjalizacja (kultury, tradycji, wizerunku 
miasta). José Tamayo Herrera, jeden z mentorów antropologii i historii cuskeńskiej, 
zwraca przy tym uwagę na ciągły problem centralizmu, z którym Cusco nie może 
się uporać od stulecia. Agencje turystyczne działające w Cusco są w zdecydowanej 
większości filiami agencji limeńskich; agencji, których właściciele doskonale wie-
dzą, w jaki sposób połączyć globalizację i kulturę andyjską w dobry interes. Andyjski 
folklor, specyficzna atmosfera Cusco, która pozwala „przenieść się w czasie”, oszała-
miające środowisko naturalne – wszystko to doskonale się sprzedaje. Region sierra, 
w początkach XX wieku deprecjonowany i oceniany negatywnie przez środowiska 
elit limeńskich, u progu XXI wieku jest postrzegany jako prawdziwy skarb, źródło 
znacznych dochodów i podstawa rozwoju ruchu turystycznego:

Minus zamieniono w plus. Rewindykacja wartości kulturowych regionu andyjskiego 
nie wynika jednak z nagłego przypływu uczuć patriotycznych i zmiany mentalności 
mieszkańców wybrzeża. To jedynie wynik dążenia do bogactwa, poszukiwania ko-
rzyści ekonomicznych i szybkich dochodów64. 

Zainicjowane przez indigenistów w latach 40. inscenizacje nawiązujące do inka-
skiej tradycji są współcześnie osią i głównym motorem napędowym turystyki. Parady 
organizowane w hołdzie Cusco są niewątpliwie niebywałą atrakcją. Egzotyka, „wyjąt-
kowa atmosfera miasta Inków” są jak magnes, mają jednak i drugą stronę – w obliczu 
bezwzględnej komercjalizacji pojawia się problem uczynienia z idei cusqueñismo, z tak 
starannie kształtowanej tożsamości i identyfikacji z miastem atrakcyjnego produktu na 
sprzedaż. Sami mieszkańcy Cusco przyznają, że stają w obliczu określonych oczeki-
wań wobec tego, co powinno być prezentowane, proponowane i dostarczane turystom. 
Jest to presja, by „fabrykowali”, „produkowali” wyidealizowaną, romantyczną wersję 
swojej kultury. Komercjalizacja tradycji reprezentowanej w Cusco prowadzi do tego, 
że funkcjonują w „podwójnej rzeczywistości” – z jednej strony określają swoje miasto 
(i całe zjawisko) terminem Incalandia, przy czym brzmi on w ich wypowiedziach 
jako termin obraźliwy, lekceważący, narzucony im z zewnątrz, z drugiej strony jednak 
bardzo poważnie traktują swój udział w tradycyjnych paradach La Semana Jubilar del 
Cusco (organizowanych co roku w czerwcu) oraz w inscenizacji Inti Raymi. Oba wy-
darzenia postrzegają jako obowiązkowe dla każdego cuskeńczyka, a przede wszystkim 
dla władz miasta i przedstawicieli wszystkich instytucji związanych z kulturą, promocją 
i edukacją (il. 4, 5). Instytucje te poprzez udział w paradach i pokazach mają demon-
strować swoje przywiązanie i utożsamianie się z Cusco (jako wartością samą w sobie) 
oraz jego mieszkańcami (których reprezentują). Nieobecność kogoś z przedstawicieli 
rady miasta podczas uroczystości jest bardzo źle widziana, odbierana negatywnie, kry-
tycznie komentowana w prasie, właściwie wykluczona. Ten silny związek cusqueñismo 
z oficjalną polityką i stanowiskiem władz miejskich jest doskonale widoczny podczas 
samej inscenizacji Inti Raymi, kiedy burmistrz przekazuje uroczyście klucze do miasta 
„Ince Pachacutekowi”, przemawiając do niego w języku quechua. Na Plaza de Armas 

64 José Tamayo Herrera, Eduardo Zegarra Balcázar, Conversaciones..., op. cit., s. 422–423.



Il. 4. Parada dzieci w wieku przedszkolnym w strojach nawiązujących do kultury inkaskiej. La Semana 
Jubilar del Cusco, Cusco 2009.
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Il. 5. Taniec w strojach nawiązujących do okresu kolonialnego Cusco. Konkurs grup tanecznych (kategoria: 
studenci uczelni wyższych) podczas La Semana Jubilar del Cusco, Cusco 2009.

rozgrywa się również scena „błogosławieństwa” burmistrza przez inkaskiego władcę. 
Alcalde, ubrany w tradycyjne dla regionu sierra poncho, jest prowadzony przez wo-
dzów Inki i najważniejszego kapłana ku platformie ushnu, na której znajduje się tron 
„Pachacuteka”. Klęka przed nim i przyjmuje od niego święte khipu (il. 6). Składa rów-
nież przysięgę przestrzegania i dbania o dziedzictwo przodków, a „Inca Pachacutek” 
poucza go wedle inkaskiej zasady dobrych rządów: „Ama sua, ama llulla, ama keya” 
(Nie kradnij, nie kłam, nie bądź leniwy).

Ocena współczesnego cusqueñismo nie jest zatem łatwa. Czy jest to jeszcze idea? 
Ruch? Czy może jest to już jedynie ów atrakcyjny produkt na sprzedaż? Z jednej 
strony bowiem mieszkańcy Cusco biorą udział w wielkim przedsięwzięciu, które na-
zwać by można „kreowaniem inkaskiego Cusco”, ulegają procesom komercjalizacji, 
są włączeni w wielką machinę rozwoju turystyki, biorą udział w licznych festiwalach, 
inscenizacjach, wystawach sztuki, które mają kształtować określony wizerunek miasta 
i promować jego „inkaskiego ducha”. Cusqueñismo staje się w tym kontekście in-
strumentem dla uzyskania określonych, bardzo pragmatycznych korzyści związanych 
z pomnażaniem dochodów agencji turystycznych, restauracji, hoteli. Z drugiej strony 
jednak są przecież... cuskeńczykami, są u siebie, są „lokalnymi patriotami”. Ważnym 
elementem procesu ich edukacji jest uświadamianie od najmłodszych lat walorów tra-
dycji i historii regionu, znaczenia świąt i festiwali; wpajanie obowiązku uczestniczenia 



Il. 6. Alcalde Cusco Luís Flores García odbiera od „Inki Pachacuteka” khipu i składa w języku quechua 
przysięgę przestrzegania dziedzictwa dobrych rządów Inków. Inscenizacja święta Inti Raymi, Plaza de 
Armas, Cusco 2009.

we wszystkich tego typu wydarzeniach w Cusco, kształtowanie głębokiej identyfikacji 
z miastem – czyli kontynuacja pierwotnej koncepcji cusqueñismo. Jest to również ucze-
nie szacunku dla pozostałości archeologicznych i historycznych, które są wizytówką 
miasta i wizualnym elementem tożsamości jego mieszkańców65. W takim kontekście 
cusqueñismo to nie tylko fascynacja folklorem, barwną tradycją regionu sierra, i... 
dobry interes, ale coś więcej – to utrzymujący się silny, emocjonalny związek z historią 
odległych (i przez to już niemal mitycznych) przodków.

65 Specjalnie powołane grupy dbają o wizerunek miasta i o to, by nie niszczyć zabytków z okresu in-
kaskiego. Graffiti, które pojawiają się na murach z czasów Inków, znikają niemal natychmiast, po 
kilku godzinach, podczas gdy te wymalowane na innych budynkach są widoczne tygodniami czy 
miesiącami i obowiązek ich usunięcia (jak również wydatek z tym związany) spoczywa jedynie 
na właścicielu budynku. Jakiekolwiek przebudowy bądź renowacje budynków z okresu inkaskiego 
zawsze znajdują się w centrum zainteresowania odpowiednich jednostek i przedstawicieli władz 
municypalnych oraz opinii publicznej. Udział w Festejos de la Semana del Cusco, w paradach, 
tańcach, pokazach strojów to element obowiązkowy cuskeńskiego wychowania, w którym wszy-
scy chcą uczestniczyć i uczestniczą od dziecka, przez wszystkie kolejne etapy edukacji i następnie 
jako organizatorzy, instruktorzy i wierni widzowie w wieku dorosłym. Inti Raymi, Festejos del 
Cusco to klasyczny przykład durkheimowskiej „świadomości wspólnoty”, która łączy wszystkich 
mieszkańców Cusco.
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* * *

Okrągła setna rocznica Reformy Uniwersyteckiej w Cusco wywołała nikłą dyskusję 
na temat współczesnej kondycji uniwersytetów w Peru. Podczas debaty, która odbyła 
się w UNSAAC, starano się podkreślić doniosłość wydarzeń z 1909 roku i nawiązać 
do ideologii społeczno-politycznej, która na cały XX wiek zdominowała dyskurs poli-
tyczny Cusco. W związku z rocznicą 7 maja 2009 roku uchwalono nawet zainicjowanie 
ruchu Drugiej Reformy Uniwersyteckiej (Gran Movimiento de Segunda Reforma Uni-
versitaria). W oficjalnym oświadczeniu publikowanym z tej okazji na łamach lokalnej 
prasy ubolewano jednak, że ruch „Pokolenia 1909” współcześnie nie ma już większego 
znaczenia dla środowiska UNSAAC. Hasła przeminęły, wzniosłe idee przebrzmiały, 
a sami studenci wiedzą niewiele lub zupełnie nic na temat dokonań swoich poprzed-
ników. Celem Drugiej Reformy stała się ponownie... walka o prawdziwy rozwój in-
telektualny Cusco, promowanie projektów badawczych, wykorzystywanie potencjału 
ludzkiego i naturalnego do prawdziwego rozwoju prowincji, przeciwstawienie się 
marginalizacji w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym Peru, przezwycięże-
nie słabości, nepotyzmu, korupcji i izolacji, w której nadal znajduje się społeczność 
regionu66. Hasła te brzmiały niemal identycznie jak program reform, które próbowano 
wcielać w życie w ciągu całego minionego stulecia... 

Wydaje się zatem, że najbliższe lata mogą upłynąć w Cusco przede wszystkim 
pod znakiem ścierania się dwóch koncepcji: globalizacji (komercjalizacji) i tradycjo-
nalizmu. Z jednej strony modernizacji miasta, którego mieszkańcy chcą uczestniczyć 
w procesach postępu i rozwoju gospodarczego (charakterystycznego dla całej Republi-
ki), z drugiej – walki o zachowanie cuskeńskiej tożsamości w „inkaskim parku rozryw-
ki Incalandia, tożsamości tak wyjątkowej na tle pozostałych prowincji Peru.

66 Roberto Romero Arce, Hace un siglo, en 1909: en el Cusco se gestó la primera Reforma de la 
Universidad Peruana, „Prensa al Día”, 30 de junio 2009, s. 26.


