Cusco (Cuzco) este un oras cu o populatie de aproximativ 360.000 de locuitori, aflat la o
inaltime de 3.400 de metri, in Sud-Estul Peru-ului. Acest oras a fost declarat ca patrimoniu
protejat de catre Unesco, deoarece se afla pe locul unde s-a aflat capitala Imperiului Incas.
Cusco (Cuzco) este unul dintre cele mai vizitate orase din Peru, unde, anual, peste 2
milioane de turisti vin sa observe cladirile superbe.
Cusco a fost capitala Imperiului Inca intre secolele XIII si XVI. De-a lungul acelor ani, acesta
capitala a devenit cel mai important si cel mai mare oras din era pre-Columbiana. Cladirile
vechi construite in acea era sunt cu totul si cu totul deosebite, reflectand suprematia si
maiestuozitatea unei civilizatii de mult apuse.
Din pacate, dupa invazia spaniolilor din 1533, multe dintre cladirile imperiului Incas au fost
distruse. Cu toate acestea, multe dintre ele au fost restaurate, spaniolii incercand sa isi
impuna unele elemente ale stilului arhitectural asupra lor. In perioada in care spaniolii au
dominat acest oras, au murit multi dintre locuitori, deoarece acestia nu vroiau sa renunte la
ideologia cu care au trait toata viata lor si sa converteasca la crestinism.
In anul 1950, un cutremur a zguduit puternic orasul Cusco si a distrus foarte multe cladiri. In
mod ironic, cladirile Incase au rezistat, fiind afectate intr-o mica masura, iar cele construite
de catre spanioli au fost distruse in mare parte.
Clima ce abunda in Cusco este cea subtropicala temperata. Un aspect interesant este acela
ca temperatura ramane, de obicei, constanta pe toata perioada anului, rareori ajungandu-se
sub cea de 13 grade Celsius. De exemplu, singura data in istorie cand a nins in Cusco, a
fost in luna Iulie anul 1911.
Fara nici o indoiala punctele turistice cele mai importante sunt reprezentate de ruinele
Imperiului Incas. Unele constructii dateaza inca de la inceputul secolului al XIII-lea si, desi
majoritatea cladirilor au fost distruse de catre exploratorul spaniol Pizarro, „Temple of the
Sun” si „Virgins of the Sun” inca rezista, impresionandu-ne prin splendoare si frumusetea lor.
Celebrul Machu Picchu este unul dintre cele mai bine prezervate sit-uri, el putand fi vizitat
dupa o plimbare de o ora din inima orasului. Din pacate, in ultimul timp, a fost descoperit
faptul ca Machu Picchu se deterioreaza, treptat, datorita numarului mare de turisti care vin
sa il observe in toata splendoarea lui. Nu mai putin de 1 milion de turisti vin pe aceste
meleaguri in fiecare an, clatindu-si ochii cu aceasta bucata via de istorie. Totodata, puteti
vizita Inka Wasi, sit-ul arheologic ce se afla la cea mai mare inaltime, si anume la 3980 de
metri.
Calle Hatun Rumiyuq este cea mai vizitata strada din orasul Cusco. Hatun Rumiyuq
inseamna „cea cu piatra mare”, o piatra fiind singurul lucru care a mai ramas din palatul lui
Inca Roca, primul conducator al imperiului care a domnit si a uimit America de Sud. De-a
lungul acestei strazi, mai poate fi vizitata si Plaza de Armas, de unde poate fi observat
obiectivul turistic „Piatra celor 12 Unghiuri”, o sculptura antica ce reprezinta un punct istoric
foarte important, mai ales pentru locuitori.

Prima catedrala din Cusco, Iglesia del Triunfo, a fost construita in anul 1539. Aceasta a fost
ridicata pe locul unde se afla Palatul lui Inca Virarocha, cel de-al treilea conducator al
marelui imperiu Incas. Un aspect impresionat despre aceasta cladire este acela ca prezinta
atat elemente gothice, cat si baroce, ambele fiind predominante de-a lungul constructiei.
Din punct de vedere economic Cusco se bazeaza, in mare parte, pe industria miniera,
deoarece se afla multe mine de aur in muntii ce inconjoara orasul. De asemenea, aici mai
sunt dezvoltate si alte industrii, precum agricultura, Cusco fiind un producator mare de cafea,
porumb, quinoa, si multe altele.
Centrul orasului Cusco detine foarte multe cladiri vechi, din timpul erei coloniale, fiind, acum
trei decenii, declarat patrimoniu UNESCO. Una dintre aceste cladiri este Iglesia de la
Compania de Jesus, o bijuterie arhitecturala, fiind un exemplu tipic baroc. Aceasta a fost
construita in anul 1576 de catre spanioli, cu o fatada facuta complet din piatra.
Cusco dispune de un aeroport si o gara internationala, cele mai mari din Peru dupa capitala
Lima. Asadar, daca va aflati in Peru, este recomandat sa mergeti macar o zi si prin Cusco,
deoarece aici veti vedea unele dintre cele mai superbe peisaje, mai ales daca sunteti un
impatimit al arhitecturii si, mai ales, al istoriei.

